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PostNord is a government owned postal service company in Sweden and Denmark.
Peoples’ increased usage of internet has highly affected the use of the postal service.
In order to adapt the company to the current competition and efficiency demands,
PostNord is modernizing the company. The new model that PostNord is
implementing is called the Integrated production model. For the local postal delivery
offices, this leads to centralization, integrating new technology and new working
methods.
The purpose of this master thesis is to examine how these changes affect the
employees, how to get support from the employees and how to make the transition
as smooth as possible. By studying the implementation in one city, learn from that
process and complement with relevant research, PostNord will receive advice on
how to make a successful transition. The study also develop a general model for
company’s on what steps to take during a implementation to perform a successful
transition that considers the employees.
The study suggests a few points that should be considered when a change is
implemented to get a successful process where the employees are prioritized.
Communication and support to the employees are the most important things during
the whole process. It is also essential to involve the employees in the process. When
finishing the process new technology and new working methods are necessary to
keep on adapting and developing.
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Populärvetenskaplig sammanfattning
PostNord Ab (PostNord) eller posten som vi benämner det i dagligt tal, består av ett nätverk
som sträcker sig över hela Sverige och idag även över hela Danmark. PostNord hanterar
dagligen över 20 miljoner försändelser bestående av småbrev, dagstidningar, reklam, paket
och pall. Postväsendet har i stor utsträckning påverkats av att internets utveckling och
människans sätt att kommunicera har förändrats markant, vilket inverkat på PostNords
verksamhet. Från att främst ha hanterat brev så har verksamheten förändrats till att leverera
varor beställda genom e-handeln och att handskas med företags logistiska verksamhet.
Samtidigt har marknaden öppnats upp för mer konkurens och PostNord står inför stora krav
på effektivisering och kostnadsreduceringar. Därför behöver företaget genomgå en
modernisering vars syfte är att öka effektiviteten för att möta de nya marknadskraven.
En av PostNords viktigaste resurser är medarbetarna. Därför är det viktigt för företaget att de
anställda mår bra, känner sig prioriterade och är positiva till förändringar inom företaget. Det
här examensarbetet utreder hur PostNord ska kunna genomföra denna förändring på ett så
effektivt, smärtfritt och positivt sätt som möjligt för medarbetarna. Genom att intervjua
anställda hos PostNord i Uddevalla som redan genomfört förändringen och studera relevant
forskning så kan råd ges till kontoret i Uppsala för hur de ska förbättra processen.
Studien resulterar i ett antal punkter som man bör ta hänsyn till i en förändringsprocess för att
uppnå en så god process som möjligt för de anställda. Förändringen bör förankras hos
medarbetarna i god tid och de anställda bör involveras genom hela processen. Genom hela
förändringen behöver de anställda stöd från ledningen och när implementeringen ägt rum
behövs de nya rutinerna anpassas samt vidareutvecklas för att fungera optimalt. Slutligen dras
lärdomar av genomförandet vilka kan vara värdefulla i framtiden för verksamheten.
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1. Inledning
Ett brev som postas i Sverige innan klockan sex på kvällen levereras med 95 procents
säkerhet följande dag till sin adressat i Sverige (PostNord 2013a). På under ett dygn
transporteras försändelser från Haparanda till Helsingborg, från Karlstad till Göteborg, från ett
ställe till ett annat. Det är ett komplext infrastrukturnät som vi alla tar mer eller mindre för
givet. Att skicka och ta emot försändelser är något som människan gjort ända sedan
skriftspråket föddes (Fischerman 1970). Sättet att skicka och ta emot post har hela tiden
utvecklats och anpassats utifrån samhällets behov och förutsättningar. Vi lever i en tid där de
tekniska innovationerna utvecklas i en mycket snabb takt, internets födelse och utbredning har
påverkat vår värld i stor utsträckning. I en värld med allt öppnare gränser och ökande
konkurrens är pressen därför stor på företag för att ständigt vara så effektiva som möjligt och
följa med i utvecklingen. Även postväsendet har påverkats av denna utveckling och måste
liksom alla företag anpassa sig till den nya tekniken och efter marknadens krav. Tekniken får
en allt större roll i vårt samhälle och är en del av vår vardag, men för att tekniken ska vara
effektiv krävs en fungerande relation mellan människan och tekniken.

1.1 Problematisering
Sedan år 2000 har brevvolymerna i Sverige minskat med 40 procent och de fortsätter att
minska varje år. Samtidigt så ökar e-handeln, vilket leder till ökande försändelser av paket
och pall. (PostNord 2014g) För att anpassa och effektivisera sin verksamhet efter rådande
förutsättningar i samhället och aktuella konkurrenskrav på marknaden genomgår PostNord en
omfattande modernisering av sin verksamhet, där syftet är att införa en integrerad
produktionsmodell. För en ökad tids- och kostnadseffektivisering ska produktionsleden för de
olika produkttyperna integreras mera med varandra. Dessutom ska människans och teknikens
roll i produktionen effektiviseras och moderniseras, genom att vissa arbetsuppgifter ersätts av
nya tekniska system och att personalens arbetsuppgifter fokuserar på det som inte går att göra
maskinellt. Det nya konceptet kommer att påverka samtliga delar av PostNords verksamhet, i
denna studie är det de lokala kontoren i Uppsala och Uddevalla som undersöks.
För samtliga PostNords brevbärarkontor ska ett nytt arbetssätt införas kallat Koncept
utdelning. Konceptets första fas genomfördes i Uddevalla. Uddevalla är en relativt liten ort
och efter ett lyckat genomförande ska konceptet nu införas på andra orter. Utdelningsområdet
i Uppsala och antalet anställda som påverkas av förändringen är betydligt större än i
Uddevalla och därmed blir det en mer omfattande process. Eftersom konceptet redan införts
på en ort är det viktigt att dra lärdomar från genomförandet där och genom dessa
vidareutveckla processen. Konceptet innebär en centralisering där flera kontor i ett område
slås samman och ersätts av en gemensam terminal, kallad hubb, och kompletteras av
utdelningsdepåer. Idag finns det åtta postkontor i Uppsala, varav ett är logistikcenter och två
innehåller företagscenter. Dessa kommer under år 2016 att slås samman till två kontor och ett
antal depåer. Storleksmässigt skiljer sig de två områdena Uddevalla och Uppsala en hel del,
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geografiskt sett har hubben i Uddevalla ett större utdelningsområde, men med färre mottagare.
Antalet anställda är ungefär det dubbla i Uppsala jämfört med Uddevalla och därmed kommer
förändringen att vara mer omfattande i Uppsala. I samband med flytten och införandet av
Koncept utdelning kommer de cirka trehundra anställda hos PostNord i Uppsala att påverkas i
stor utsträckning. Deras arbetssätt och arbetsuppgifter kommer att förändras markant.
För ett företag som PostNord med många fysiskt tunga yrkesroller är de anställda en av de
viktigaste resurserna och PostNord arbetar aktivt för de anställdas välmående. När
medarbetarna inte mår bra eller upplever att de inte visas respekt, så påverkas verksamheten
kraftigt genom sjukskrivningar och försämrad arbetsmiljö. (PostNord 2013a) Ett problem som
kan uppstå vid införandet av ny teknik och nya arbetssätt är att förändringen inte accepteras
av personalen, vilket kan leda till att genomförandet inte sker effektivt och orsakar stress eller
motstånd hos medarbetarna. För att en förändring ska ske på ett så bra sätt som möjligt så är
det viktigt att de anställda inte motarbetar moderniseringen utan istället ser den som positiv
och därigenom underlättar processen. Därför är det av stor vikt att man visar hänsyn och
involverar de anställda vid en modernisering.

1.2 Syfte
Det praktiska syftet med detta examensarbete är att dra lärdomar från införandet av Koncept
utdelning i Uddevalla och ge PostNord i Uppsala en plan med föreslagna förbättringar. Planen
ska innehålla råd och förslag på vilka förbättringar som bör ske i processen för att förbättra
införandet av konceptet hos personalen samt hur en mer positiv attityd hos de anställda kan
uppnås.
Det teoretiska syftet med detta examensarbete är att utforma en teoretisk modell för vilka steg
som bör finnas representerade under en förändringsprocess för att nå en framgångsrik
implementering där medarbetarna prioriteras.

1.3 Frågeställningar
Arbetet innehåller en studie av hur Koncept utdelning har införts i Uddevalla och hur det har
mottagits av personalen på brevbärarkontoret i Uddevalla, samt råd och arbetssätt för att
underlätta genomförandet i Uppsala. Fokus i denna uppsats ligger på människan och hur hen
hanterar förändringar. Hur underlättas dessa förändringar, hur förhåller sig människan till ny
teknik och hur tekniska framsteg leder till nya arbetssätt. Det är en kvalitativ uppsats som
genom intervjuer och litteraturstudier undersöker hur innovationer, införandet av ny teknik
och nya arbetssätt mottas av personal och hur detta kan underlättas. För att kunna besvara
arbetets syfte så kommer följande frågeställningar att undersökas och besvaras.





Vilka lärdomar kan dras från Koncept utdelning i Uddevalla?
Hur accepteras ny teknik av personalen och hur kan de ta den till sig?
Hur förändras arbetet för de anställda genom införandet av Koncept utdelning?
Hur nås delaktighet i genomförandet av Koncept utdelning?
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Vilka aspekter bör tänkas på vid en förändringsprocess för att nå stöd från
medarbetarna?

1.4 Avgränsningar
Studien undersöker hur genomförandet av Koncept utdelning mottagits och påverkat
medarbetarna hos PostNord i Uddevalla, erfarenheterna leder till förslag på förbättringar av
genomförandet åt PostNords kontor i Uppsala. Det som faller utanför ramarna för uppsatsen
är hur andra brevbärarkontor än Uppsala och Uddevalla påverkas av införandet. Dock är
resultatet generellt och kan även tillämpas på andra kontor än det i Uppsala. Studien fokuserar
främst på de mänskliga aspekterna, hur medarbetarna påverkas av förändringen och vad som
kan förbättras i processen. De ekonomiska aspekterna samt studier av ökad effektivitet
behandlas inte heller i studien. Även arbetet och de anställda på de terminaler där sorteringen
av post sker, faller utanför studiens ramar.
Eftersom arbetet sker under en begränsad tid och i en begränsad omfattning så sker även
avgränsningar av det teoretiska materialet. I studien används en förändringsteori, inför valet
av förändringsteori studerades olika teorier översiktligt. Vidare fokuseras på studier av
ledarskap och teknik acceptans. För de olika områdena har flera olika källor används, dock
med en källa som främsta utgångspunkt. På grund av arbetets omfattning har antalet källor
begränsats och det finns fler intressanta och givande källor inom de områdena.

1.5 Ordval och definitioner
I uppsatsen benämnas företaget som PostNord när det syftar på företaget i dagsläget och i
framtiden, då det är det namn som företaget har idag. Namnet PostNord antogs efter att
svenska och danska postväsendet slagits samman. När det syftar på själva postväsendet eller
historiskt sett används namnet Posten. Posten har varit företagets namn i tidigare skeden och
Posten är även det namn som används för företaget av gemene man och även det ord som
anställda väljer att använda, i många fall används därför Posten som en förkortning för
PostNord.
Den process som PostNord genomgår benämns i uppsatsen som en modernisering.
Moderniseringen genomförs genom en förändringsprocess.
Företaget genomgår en
omorganisering för att anpassa sig efter samhället och effektivisera sin verksamhet. Som en
del i omorganiseringen inför företaget ny teknik och nya arbetssätt, det vill säga en
modernisering av verksamheten. I samband med moderniseringen sker i Uppsala även en
centralisering som är en del av moderniseringen och omorganiseringen. I uppsatsen används
begreppen modernisring samt förändringsprocess för att benämna den process som sker,
eftersom omorganiseringen sker på en högre nivå och det är modernisringen som i största
utsträckning påverkar arbetet på brevbärarkontoren.
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2. Bakgrund
Posten har ständigt och så än idag följt med i samhällets utveckling och anpassat sig efter
rådande förutsättningar. Historiskt sett har företaget genomgått en enorm förändring och
historien visar hur anpassningsbart postväsenet varit samt vikten av att vara det. Genom att
studera det förflutna fås en förståelse för postens roll i samhället. Det ger även en bild av hur
mycket postväsendet har förändrats och det inses att de förutsättningar som råder i dag inte
är beständiga utan att posten även i framtiden kommer genomgå förändringar. Posten är ett
företag där människan har haft och än i dag har en betydande roll för verksamheten, även om
tekniken tagit över mer och mer i takt med att den har utvecklats. Idag står vi inför ytterligare
en sådan förändring, där nya tekniska lösningar ska implementeras i verksamheten.

2.1 Posten− en lång historia
2.1.1 Från Axel Oxenstierna…
Grunden för den post vi har idag inrättades år 1636 då Förordningen om Postbåden skrevs,
vilket i vårt tal betyder postbuden. Sverige var det fjärde landet i Europa som började med
postverksamhet, näst Danmark (1624), Frankrike (1627) och Tyskland (1635) (Posten AB
2014). Det var rikskanslern Axel Oxenstierna som under drottning Kristinas
förmyndarregering genomförde lagen om postbuden. Förordningen gick ut på att sträckor på
cirka två mil skulle delas upp längs med postvägen. Där skulle en bonde tillsammans med
några drängar ansvara för sträckan. Bonden var tvungen att vara läskunnig, dessutom var han
edsvuren. Bonden försågs med en vapenbricka och drängarna vars uppgift var att transportera
posten utrustades med posthorn. (Fischerström 1970) Då en postdräng närmade sig nästa
Postgård blåste han i hornet för att nästa dräng skulle göra sig redo. I städerna fanns en
edsvuren postförvaltare vars uppgift var att insamla post i staden. (Sandberg 2010)
2.1.2 … med tåg, båt och flyg…
Postdiligenstrafiken i Sverige har sin början på 1830-talet. Diligenstrafiken infördes långt
tidigare än så i övriga världen och även inom andra användningsområden. Med en diligens
syftas på en övertäckt vagn, oftast fyrhjulig, dragen av två hästar eller mer som transporterar
diverse föremål mellan olika platser. Postdiligenserna transporterade inte enbart post utan
även gods och resande. De fösta åren var diligenstrafiken inom posten på ett teststadie, det var
först på 1860-talet som diligenstrafiken kom igång på allvar och var då ett komplement till
järnvägstrafiken. Från år1860 till år 1870 ökade sträckorna med diligens från cirka 415 km till
4 088 km. Diligenstrafikens framgång var dock kortvarig. I takt med järnvägens utbredning
började diligensnätet gå tillbaka, år 1888 gick den sista postdiligensen från Göteborg till
Varberg. (Fischerman 1970)
När den första svenska järnvägen öppnades år 1856, insåg man nyttan av detta nya
fortskaffningsmedel för posten. Postkupéerna infördes under år 1863 och fungerade som ett
resande postkontor. Det dröjde inte länge innan posttrafiken i Sverige till största delar skedde
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via järnväg. Nåde järnvägen och postgången utvecklades ungefär i samma takt; när en ny
järnväg byggdes transporterades post på den. (Fischerman 1970)
När motortrafiken började växa tog postväsendet åter upp diligenstrafiken men denna gång
med bil och busslinjer. I början av 1900-talet inrättades de första linjerna med bil.
Diligenstrafiken i form av busslinjer transporterade post, gods och resande personer.
Busslinjerna fanns framförallt i de norra delarna av Sverige vilket berodde på den glesa
befolkningen. Posten fortsatte att utvecklas i takt med samhället och år 1920 började post för
första gången i Sverige transporteras med flygplan. De första transporterna var till andra
länder men bara några år senare började post transporteras inrikes med flyg. (Fischerman
1970)
2.1.3 … till enhetstaxa, bank och monopol…
Ett enhetsporto började diskuteras av riksdagen år 1850 och infördes tillslut år 1855.
Enhetsportot gjorde så att det kostade lika mycket att skicka ett brev vart det än skulle i
Sverige. I och med detta infördes frimärkena. Överskottet av frimärksintäkterna gick till att
förbättra verksamheten. (Fischerman 1970)
Postmonopolet infördes år 1947 och posten fick monopol på att mot en avgift transportera
öppna och slutna försändelser. Fram till år 1988 var posten en myndighet, därefter blev det ett
serviceföretag. År 1993 avskaffades brevmonopolet och posten ombildades till aktiebolaget
Posten AB. 2001 genomgick posten en omorganisering som ledde till att de lokala
postkontoren stängde och serviceställen öppnade istället. (Posten AB 2014)
2.1.4 … ända till Danmark
I början av februari år 2009 meddelade det Svenska Näringsdepartementet och Danska
Transportministeriet att svenska Posten AB och danska Post Danmark A/S skulle gå samman
och bilda det gemensamma Posten Norden. Ägandeskapet delades upp mellan den Svenska
och den Danska staten där den Svenska staten är den största ägaren med 60 procent och den
Danska staten äger 40 procent, men rösterna fördelas lika mellan ägarna. Anledningen till
sammanslagningen var att de två företagen tillsammans fick en ökad konkurrenskraft och en
större förmåga att möta utmaningarna på marknaden. Genom sammangåendet skulle även den
internationella rollen för de två företagen stärkas och de kunde konkurrera med andra
världsföretag. Den förändrade attityden bland befolkningen gentemot post hade även den en
viss betydelse för hopslagningen, då båda företagen brottas med allt färre försändelser sedan
nya kommunikationsvägar fötts genom ny teknik. (Posten AB 2008) Till en början hette
företaget Posten Norden, men antog sedan namnet PostNord AB år 2011. Sammanslagningen
av två nationella postverksamheter är den första i sitt slag. (PostNord 2014f)
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3. Metod
Detta kapitel beskriver studiens arbetsprocess och redogör vilka moment som ingått. Vidare
beskrivs vilka arbetssätt som har tillämpats, kapitlet motiverar valda metoder och beskriver
även dessa kortfattat. Sist av allt ges en analys av studiens trovärdighet och vad som kan ha
påverkat resultatet.

3.1 Arbetsprocessen
Nedan visas en bild av arbetets olika delar.

Orienteringsfas
Probelematisering

Kartläggning

Intervjuer

Analys

Föreslagna
förändringar

Presentation
och
återkoppling

Litteraturstudie

Figur 1. Arbetsprocessens faser
Studien inleddes genom diskussioner med handledare Johan Gustafsson, som är
förändringsansvarig samt lokalansvarig på PostNord i Uppsala, där syfte och frågeställningar
för studien utformades. Efter det följde en orienteringsfas som bestod av en genomgång och
inläsning av material kring PostNords modernisering. Materialet bestod av PostNords interna
men även offentliga dokumentation kring företaget och dess framtidsutsikter. Parallellt med
detta pågick flera diskussioner med handledare kring moderniseringen. Dessutom
genomfördes ett studiebesök på brevbärarkontoret i Uddevalla tillsammans med handledare
Johan Gustafsson, produktionsområdeschef Kent Lindström samt två brevbärarkontors chefer,
Camilla Svensson och Andreas Fredriksson. Under studiebesöket presenterades de
förändringar som genomförts på kontoret i Uddevalla av projektledare Donny Ringius och
kontorschef Daniel Åberg.
I nästa fas genomfördes intervjuer i ett andra besök på brevterminalen i Uddevalla. Parallellt
pågick en litteraturstudie av liknande studier och relevanta teorier för studien. En
kompletterande intervju skedde med personer i ledande befattning. I nästa fas skedde en
analys av intervjuresultaten samt litteraturstudiens resultat, och förändringsförslag utarbetades
utifrån dessa resultat. Slutligen skedde en återkoppling till PostNord i Uppsala och slutförande
av studien.
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3.2 Kvalitativa intervjuer
I studien har kvalitativa intervjuer valts för ett ge en djupare bild av varje enskild individs
upplevelse av införandet av Koncept utdelning. Kvalitativa intervjuer ger möjlighet till en
djupare inblick i hur den enskilde individen har uppfattat förändringen. Det finns möjligheter
för den intervjuade att själv ta upp ämnen och det ges utrymme för längre diskussioner. Den
intervjuade har möjlighet att med egna ord i lugn och ro beskriva hur hon eller han har
upplevt förändringen innan, under och efter genomförandet. (Trost 2010)
Till studien användes enbart enskilda intervjuer, eftersom det bedömdes som viktigt att de
intervjuade skulle känna sig fria att utrycka sin åsikt utan att bli kritiserade eller dömda för
den. I gruppintervjuer finns det en risk att processen kommer ledas av social styrning, då
individerna påverkar varandra. Det kan resultera i att gruppen kommer fram till slutsatser som
ingen individ står för i sig, men som gruppen gemensamt står för. Deltagare i gruppen
påverkar lätt varandra och resultater visa inte den enskildes synpunkt. Dessutom blir det
svårare att behandla känsligare områden. (Trost 2010)
Valet att använda kvalitativa intervjuer tedde sig tämligen naturligt med tanke på studiens
natur. Att använda kvantitativa intervjuer eller en enkätstudie hade inte kunnat ge det djup
som önskats, då frågorna är för komplexa och kräver mer utförliga svar än en sådan
undersökning kan ge. Kvantitativa intervjuer hade dock gett en bredare bild av vad flertalet
anställda tyckte och kände om genomförandet av förändringen. Dock så är det i denna studie
inte så relevant att veta hur många som var negativt eller positivt inställda och hur deras
inställning förändrats. Det som är intressant är snarare varför de känt eller upplevt det på det
viset, vilket en kvantitativ studie inte kan ge svar på.
3.2.1 Genomförandet av intervjuerna
Intervjuerna genomfördes vid ett tillfälle på PostNords kontor i Uddevalla. Intervjuerna tog
plats på den intervjuades arbetsplats och under dennes arbetstid, i ett enskilt rum utan
störningsmoment. Förhoppningsvis är detta en plats som den intervjuade känner sig trygg på
och därför vågar ge ärliga svar. Efter genomförandet anonymiserades intervjuerna för att den
intervjuade ska känna sig så trygg som möjligt och våga uttrycka sin åsikt. Intervjuerna
spelades inte in, då detta kan göra att intervjupersonen blir hämmade i sina svar och blir
osäkra på sina möjligheter att vara anonyma. Den intervjuade informerades om sin anonymitet
innan intervjun genomfördes. (Trost 2010) Intervjuerna följde bifogad intervjuguide, (bilaga
A), som granskats av såväl handledare som ämnesgranskare.
3.2.2 Intervjupersoner
De intervjuade personerna arbetar alla på PostNord i Uddevalla, och har gjort det både innan
och efter införandet av Koncept utdelning. Urvalet av intervjupersoner sköttes av Ulf
Andersson, arbetsledare på posten i Udevalla, eftersom han känner sina anställda och därmed
kan välja ut lämpliga personer utifrån givna önskemål. Då intervjuerna genomfördes på
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arbetstid fick även hänsyn visas till arbetsbelastningen och de intervjuades arbetsuppgifter.
Intervjuerna tog mellan en timme och en och en halv timme.
Intervjuperson 1: 52 år gammal man som arbetat hos PostNord i Uddevalla i 35 år, har främst
arbetat som stadsbrevbärare, han har även varit lagledare i 8 år i början av
2000-talet. Arbetar idag med stadsbrevbäring från hubben utanför Uddevalla
samt från depån inne i Uddevalla. Innan förändringen var han placerad på
brevbärarkontoret inne i Uddevalla stad. Är idag sjukskriven till 50 procent.
Intervjuperson 2: 50 år gammal kvinna som arbetat på PostNord i Uddevalla i 32 år, hon har
till största delen arbetat med lantbrevbäring. Innan förändringen arbetade
hon på brevbärarkontoret i Munkedal. I dag arbetar hon på hubben samt på
depån i Munkedal, största delen av arbetet tillbringar hon i Munkedal.
Intervjuperson 3: 60 år gammal man som arbetat hos PostNord i Uddevalla i 42 år, han har
arbetat mycket som lantbrevbärare, men har ett stort tekniskt intresse som
lett till att han arbetet som ISO-ansvarig, ISO är det datorprogram som
hanterar alla mottagare. Han arbetar idag främst med ISO, men till viss del
även kamning, manuell sortering av småbrev, samt utdelning. Han var med
och planerade slingorna, utdelningsrutterna, i ISO inför genomförandet och
planerar idag slingorna i Lysekil som ska anslutas till hubben.
Intervjuperson 4: 49 år gammal kvinna som arbetat på PostNord i Uddevalla i 26 år, främst
arbetat med stadsbrevbäring i Uddevalla stad. Arbetade innan förändringen
på brevbärarkontoret inne i Uddevalla. Arbetar idag på hubben och på depån
inne i Uddevalla, arbetar även med uppdateringar i ISO. Inför förändringen
var hon med i en arbetsgrupp.
Intervjuperson 5: 44 år gammal kvinna som arbetat på PostNord i Uddevalla i 20 år, hon har
arbetat både med land- och stadsbrevbäring dessutom arbetar hon på
företagscenter, postservice för företag. Hon är idag mestadels placerad på
hubben med företagscenter, kamning samt utdelning dessutom arbetar hon
som lantbrevbärare på depån i Munkedal.
3.2.3 Intervjustruktur
Intervjuerna är av det kvalitativa slaget och bygger på öppna frågor. Kvalitativa intervjuer
består oftast av enkla och raka frågor och på dessa fås komplexa och innehållsrika svar. Den
kvalitativa intervjun bör enligt Trost 2010 ha en mycket låg standardisering, vilket innebär att
intervjun ser olika ut vid varje tillfälle och att den intervjuade styr hur upplägget ska se ut.
Intervjun behandlar en rad olika frågeområden och dessa behöver inte tas i någon speciell
ordning då tanken är att den intervjuade ska få frihet att uttrycka sig med sina egna ord och
styra intervjun. Intervjuguiden består av ett antal huvudfrågor och till dessa finns underfrågor
för att hjälpa den intervjuade att föra intervjun vidare. Dessa kvalitativa intervjuer är
strukturerade i den bemärkelsen att alla frågor berör ett och samma ämne. (Trost 2010)
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3.3 Litteraturstudie
Litteraturstudien pågick under stora delar av arbetets gång och skedde därmed parallellt med
de övriga delarna. I litteraturstudien har relevanta teorier, artiklar, böcker och studier använts
för att ge en bredare bild av vad som påverkar ett företag vid en större förändring och hur nya
arbetssätt och ny teknik påverkar anställda. De aspekter som varit i fokus i litteraturstudien är
ledarskapets roll, hur en förändringsprocess ser ut, samt hur nya innovationer integreras med
anställda och i organisationer. Genom att studera liknande processer och studier kan lärdomar
dras och insikter fås från lyckade och mindre lyckade förändringar hos företag och
organisationer. Även material med rekommendationer för lyckade företagsförändringar har
använts för att se till att även dessa rekommendationer täcks in i processen.

3.4 Trovärdighet
I en rapport av det här slaget är det alltid viktigt att reflektera kring studiens trovärdighet och
vad som kan tänkas ha påverkat resultatet. Det som till största delen påverkat studien är
urvalet av intervjupersoner, eftersom det är dessa personers erfarenheter och åsikter som ger
studiens resultat. I detta fall skedde urvalet av intervjupersoner av medarbetarnas arbetschef
som torde känna dem väl och ha gjort ett genomtänkt urval. Urvalet påverkades av
arbetsbelastningen och de intervjuade var anställda som under dagen hade möjlighet att
försvinna från verksamheten under en längre tidsperiod. Därmed var de som intervjuades
personer som vid intervjutillfället endast arbetade inne på terminalen. Tidpunkten för
intervjuerna var dock vald med hänsyn till verksamheten och skedde vid ett tillfälle då
arbetsbelastningen var låg.
Validitet och reliabilitet är centrala begrepp för studiens trovärdighet. Validitet syftar till att
stärka relevansen av den insamlade informationen, genom att mäta data som är relevant för
det givna problemet. (Trochim 2006a) Reliabilitet avser kvalitén på mätningen, om studien
skulle upprepas ska samma resultat nås (Trochim 2006b). Kombinationen av validitet och
reliabilitet ger studien ett trovärdigt och realistiskt resultat. Med god validitet och reliabilitet
mäter studien ”rätt” sak, utifrån syftet, och resultatet blir detsamma. (Trochim 2006c)
Kvalitativa och kvantitativa studier skiljer sig åt vad det gäller validitet och reliabilitet, för
kvalitativa studier används validitet och reliabilitet både vid insamlandet av data men även vid
analysen av data. (Trochim 2006d) I denna studie uppnås god validitet genom att frågorna till
intervjun är utformade för att fånga olika vinklar av de anställdas uppleveser kring införandet
av Koncept utdelning. Utifrån dessa olika upplevelser nås slutligen ett resultat som svar till
studiens syfte. Reliabilitet är i denna studie mer komplicerat eftersom den beror på urvalet av
intervjupersoner.
De intervjuade hade alla olika arbetsuppgifter och arbetar eller arbetade på olika distrikt innan
och efter förändringen. En negativ aspekt är att de som intervjuades alla var inom ett tämligen
snävt åldersspann. Dessutom var det personer som arbetat på arbetsplatsen under en lång tid,
ofta större delen av sitt arbetsliv. Detta kan påverka resultaten då personer inom ett liknande
åldersspann kan tänkas ha liknande åsikter och att personer från andra åldersgrupper skulle
kunna tänkas ha annorlunda upplevelser. Detsamma gäller för personer som arbetat på samma
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ställe under en lång tid jämfört med personer som arbetat på flera olika arbetsplatser, då
personer som bytt arbetsplatser kan vara mer anpassningsbara. Dock är merparten av
medarbetarna på PostNord personer inom detta åldersspann och de flesta har arbetat på
arbetsplatsen under en längre tid. De som avviker från detta är visstidsanställda och
timvikarier. Det var en arbetsledare som valde ut lämpliga personer för intervjuerna.
Arbetsledaren var medveten om att studiens resultat var viktigt och inte i någon mån kan
komma att kritisera PostNords verksamhet i Uddevalla, därför torde denna inte ha påverkat
studiens resultat genom urval av intervjupersoner.
Ytterligare en viktig aspekt är att de intervjuade känner sig fria att säga sin verkliga åsikt. För
att säkerställa detta så var intervjuerna anonyma i den bemärkelsen att svaren inte kunde
kopplas till deras person. Detta var något som samtliga av de intervjuade informerades om. I
studien användes endast enskilda intervjuer, då gruppintervjuer kan leda till att de intervjuade
påverkar varandra eller att de inte vågar stå för sin åsikt.
Urvalet av intervjupersoner ger studien god reliabilitet då dessa anses representera de
anställda hos PostNord i Uppsala. De anställda som inte finns representerade och kan dra ned
studiens reliabilitet är timvikarier och visstidsanställda.
Till studiens empiri används information från PostNord. I form av en kombination av muntlig
och skriftlig dokumentation. Litteraturstudien består av ett antal artiklar och böcker som har
valts ut till arbetet. I samband med litteraturstudien genomgicks dock ett stort antal skrifter
som alla inte finns representerade i studien, utan det är de mest relevanta som har valts och
resterande har sållats bort. Teorin består av både nyare och äldre texter, då forskningsområdet
inte är ett nytt område men ständigt aktuellt. De äldre teorierna förankras i de nyare studierna
och kan fortfarande ses som relevanta.
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4. Teori
I detta kapitel presenteras teorier som är relevanta för studien. Här vävs äldre teorier
samman med nyare forskning för att bidra med relevant forskning till studien. De områden
som behandlas är ledarskap och kommunikation, förändringsprocesser samt innovation och
teknikacceptans. Texterna ger stöd till studien och bidrar med en vägledning för lyckade
moderniseringar. Kapitlet inleds med att presentera en sammanfattning för de olika
momenten i en förändringsprocess utifrån teorierna.

4.1 Tillvägagångssätt i en förändring
Det är många aspekter som är av betydelse när ett företag genomgår en förändring och inför
nya arbetssätt. De olika områdena går dock inte att observera ett och ett utan de går in i
varandra och bildar tillsammans en grund för förändringen och bidrar alla med viktiga
aspekter. Med utgångspunkt i Kurt Lewins 1947 förändringsmodell, som presenteras senare i
kapitlet, vävs accepterandet av ny teknik, ledarskap och kommunikation samman till en
modell för ett förändringsarbete där medarbetarna prioriteras. I figur 2 presenteras fem steg
för att förankra och nå fram till en lyckad förändringsprocess för medarbetarna.
Förankra processen
Involvera de anställda
Stötta de anställda
Anpassa och vidareutveckla
Dra lärdomar

Figur 2. Utarbetad modell för integrering av medarbetarna
Det första steget innebär att acceptera att en förändring bör ske och är centralt för att få med
alla medarbetare i processen. Många företag förändras för att nya innovationer har tillkommit.
Dessa kan påverka produktionen och leda till en ökad lönsamhet och/eller effektivisering.
(Levasseur 2001) Oavsett anledningen till förändringen så ser procesen liknande ut, och något
av det viktigaste är ledningens sätt att genomdriva förändringsprocessen samt hur
kommunikationen med de anställda ser ut. I detta steg måste ledningen kommunicera till
medarbetarna varför förändringen ska ske, de måste skapa en förståelse hos de anställda,
involvera dem i processen och skapa en positiv atmosfär. Genom en god kommunikation kan
medarbetarna ställa frågor, vara delaktiga och få förståelse; och ledningen kan lyckas fånga
upp de som inte förstår eller stödjer processen. (Olsson 2001)
När förändringen väl genomförs bör den vara förankrad hos personalen så att alla arbetar mot
samma mål. Ledningen kan här ta stor hjälp av personalen. En förändring är sällan smärtfri
och fungerar oftast inte felfritt från början. Därför kräver denna fas tålamod. Ledningen måste
stötta sina anställda, då denna period kan vara extra krävande. (Målqvist, Backman,
Brunnberg och Parmsund 2008) Här kommer acceptansen för nya innovationer in. Ledningen
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måste aktivt arbeta för att stödja medarbetarna i den nya arbetssituationen. (Rollenhag 1997)
Återigen är kommunikation av största vikt, genom en god kommunikation kan ledningen
uppfatta eventuella osäkerheter eller brister i arbetet och åtgärda dessa. (Olsson 2001)
Slutligen ska allt färdigställas i den sista fasen. Den här fasen kan ta lång tid, bland annat
beroende på hur pass omfattande förändringen har varit. Ledningen får inte lämna processen
för tidigt i detta steg, utan här kan det krävas lång uppföljning och framför allt aktivt stöd till
medarbetarna. (Levasseur 2001) Delar som inte fungerar i processen måste vidareutvecklas,
och den nya tekniken och arbetssätten kan behövas trimmas in. För medarbetarna kan detta ta
olika lång tid och de kan behöva olika mycket stöd. (Målqvist et al 2008) Vidare är det viktigt
att dra lärdomar av processen och notera eventuella framgångar och vad som kan förbättras
för att i framtiden kunna förbättra liknande processer. (Levasseur 2001) (Målqvist et al 2008)

4.2 Ledarskap och kommunikation
Ett område som är intressant att lyfta fram i samband med att ett företag genomgår en
förändring är ledarskapet. Hur ledningen fungerar påverkar företag och organisationer i stor
utsträckning, och vid en förändringsprocess är företagsledningen extra viktig. Det är
ledningen som fattar beslutet om att en förändring ska ske och det är ledningen som med god
kommunikation ska driva igenom förändringen och leda de anställda genom processen.
Ledarskapet skapar grunden i företaget och står till stor del för vilken inställning och atmosfär
som finns på arbetsplatsen. Därför är det av intresse att diskutera hur ledningens agerande
påverkar de anställda, hur en god ledning ska fungera, vad som påverkar vid en
förändringsprocess, och vad ledningen bör tänka på. Vidare är kommunikationen det
viktigaste verktyget som ledningen och medarbetarna har för att nå fram till varandra. Att
studera kommunikationen, dess påverkan och vad dess betydelse är i en förändringsprocess
känns därför tämligen naturligt och viktigt för att ge en uppfattning om hur en god
kommunikation kan se ut och vilka aspekter som bör reflekteras kring. Med hjälp av en väl
utarbetad och genomtänkt kommunikationsstrategi säkerställs att de anställda får den
information som ledningen ämnar ge dem, vilket underlättar i ett förändringsarbete.
För ett fungerande företag krävs en god ledare eller ledning som kan skapa den arbetsatmosfär
som företaget eftersträvar. En god ledare kan frambringa en effektiv, god och meningsfull
arbetsplats, där kompetensen hos medarbetarna tas tillvara. Ledaren ger rätt förutsättningar
och tar tillvara på medarbetarnas kompetens och vidareutvecklar den. Det motsatta gäller för
en dålig ledare, denna skapar en ohälsosam miljö och driver inte medarbetarna framåt. Ett
dåligt ledarskap kan skapa en ohälsosam miljö vilket leder till att personal väljer att lämna sitt
arbete. En god ledare använder genomtänkta angreppssätt, får verksamheten att fungera
effektivt, och en effektiv verksamhet signalerar trygghet och är meningsfull, vilket får
medarbetarna att trivas. Ett sådant företag är rustat för stora utmaningar som kräver
samverkan, optimering av resurser, respekt för olika kompetenser och goda angreppssätt. För
detta krävs en stark vilja, god kommunikationsförmåga och god kompetens. (Olsson 2001)
Något av det viktigaste som finns inom ett företag är kommunikation. Ytterst ansvarig för en
fungerande kommunikation är ledningen, även om alla inblandade har ett ansvar för att
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kommunikationen fungerar. (Olsson 2001) På varje arbetsplats och inom varje företag finns
det en organisationskultur som innefattar företagets sätt att lösa problem, ta beslut och hur
kommunikationen ser ut. Denna kan se olika ut på olika delar av företaget och variera mellan
städer och avdelningar. Företagskulturen är den kultur som ledningen eftersträvar att företaget
ska ha. Den kan ses i olika policys, värdegrunder och så vidare. Kommunikation är ett verktyg
som består av ord och text och används för att förmedla ett budskap. (Jansson 2006)
Oftast finns det inom ett företag ett gemensamt internt språk som man använder sig av. Med
speciella termer, ord och innebörder för att effektivt kunna förmedla ett budskap. För en
utomstående kan detta gemensamma språk vara svårt att förstå. Men även om företaget har ett
gemensamt språk så är det viktigt att visa hänsyn till att det inom de olika kulturerna och olika
avdelningarna även kan finnas stora avikelser i det interna språk som används på företget. Ett
problem med det gemensamma språket är att olika medarbetare och olika ledare befinner sig
på olika kompetensnivåer, där varje kompetensnivå och varje avdelning har sitt eget språk och
vokabulär, sitt eget sätt att se på saker och olika krav och ansvar. Denna språkbarriär måste
därför övervinnas så att ledare och medarbetare förstår varandra. (Nordman 2013) Även det
brus som informationen passerar är en aspekt som man måste ta hänsyn till. (Jansson 2006)
Då informationen flödar genom företaget så har dess innebörd en tendens att förändras. Det
kan innebära att anställda i ledarpositioner har fullständig information och en helhetsöverblick
medan anställda i lägre positioner tycks ha betydligt mer begränsad information och därmed
ingen helhetsöversyn. Detaljer i informationen försvinner i återgivningen och anställda gör
egna antaganden och kopplingar för att få ihop informationen. Kommunikation inom ett
företag sker i flera riktningar på samma gång. Informationsflödet sker inte enbart från toppen
och nedåt, utan för en väl fungerande kommunikation krävs det även att medarbetarna har
möjlighet att tala med sin ledare, denna måste därför finnas tillgänglig och ha tid för
medarbetarna. (Nordman 2013)
Vid en förändringsprocess är ledarskap och kommunikation ännu viktigare än i vanliga fall.
Återigen är det ledaren som kan skapa en trygg och meningsfull arbetsplats. Vid
förändringsprocessen måste ledaren klara av att förmedla informationen till medarbetarna på
ett sätt som medarbetarna förstår. (Olsson 2001) Som företagsvärlden ser ut i dag så är den
föränderlig och oförutsägbar. Detta leder till fler och snabbare organisationsförändringar,
rationaliseringar och nya managementfilosofier. Förändringar kan ge en positiv utveckling på
arbetsplatsen, samtidigt som det kan leda till otrygghet och hög arbetsbelastning, vilket i sin
tur kan leda till sämre produktivitet och ökad ohälsa bland personalen. (Målqvist et al 2008)
För att medarbetarna ska klara av förändringsprocessen så bra som möjligt måste ledaren
beskriva vad det är för förändringar som ska ske och hur dessa ska ske. (Olsson 2001)
Genom hela förändringsprocessen måste det ske ett informationsflöde i båda riktningar. En
viktig uppgift för en ledare är att medarbetarna delges information och inte känner sig
oinformerade. Uttalade löften om information som bryts kan leda till irritation och
misströstan. Om ett företag fått problem avstannar ofta informationsflödet och medarbetarna
står handfallna och blir oförmögna att bidra till att lösa problemen. Även uppföljning är
viktig, så att medarbetarna får fortlöpande information genom hela processen. (Olsson 2001) I
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en kandidatuppsats på sociologiska intuitionen vid Uppsala Universitet våren 2013 studerades
informationsflödet under en omorganisering hos PostNord i Stockholm. Där kunde ledningen
dra en viktig lärdom; för att få ett fungerande informationsflöde från de anställda tillbaka till
ledningen så behövdes feedbackgrupper. I dessa grupper fick personalen en möjlighet att
återkoppla till hur förändringsprocessen fortlöpte, då ingen annan naturlig väg för
informationen fanns i denna riktning. (Nordman 2013) Samtliga texter betonar vikten av att
medarbetarna känner sig delaktiga i förändringen, de behöver fortlöpande information om vad
som händer och vad som kommer att hända.
En viktig och komplicerad del i informationsflödet är att även om alla får exakt samma
information, så kan olika individer komma att uppfatta informationen olika. I studien
studerades det intranät som fanns på PostNord. Alla medarbetare hade inte tillgång till
intranätet, vilket ledde till att de utan tillgång, var beroende av att andra förmedlade
informationen till dem, vilket inte alltid skedde, eller inte skedde i den takt som var önskvärt.
I vissa fall skrevs informationen enbart ut och sattes upp på en tavla, vilket innebar att vissa
inte tog del av informationen. Muntlig kommunikation är att föredra just för att vara säker på
att alla nås av informationen. Arbetsplatsträffar var ett bra sätt att sprida informationen, där
fanns det dock istället en viss brist på information hos arbetsledaren vilket kunde leda till
irritation och förvirring. (Nordman, 2013) Detta borde vara av stor vikt för ledningen att
reflektera kring: olika individer är olika intresserade och vissa intresserade söker därmed
själva upp informationen, medan andra kan vara helt ointresserade och därmed inte tar del av
information såvida den inte ges direkt till dem. Därför borde arbetsplatsträffar med alla
medarbetare vara det bästa tillfället att ge information, och genom att ge informationen till
alla samtidigt kan man dessutom undvika ryktesspridning.

4.3 Förändringsprocessen
Många förändringsprocesser liknar varandra även om de sker inom olika företag och olika
områden. Genom att studera teorier om förändringsarbeten och tidigare genomförda
förändringar kan lärdomar dras om processen och det går att förutse hur processen kan
komma att se ut. Forskning kring förändringsmodeller är inte något nytt, men ändå ständigt
aktuellt. Idag är det kanske mer aktuellt än det någonsin varit då vi lever i en värld som
ständigt förändras och företag således måste anpassa sin verksamhet kontinuerligt för att
uppnå god lönsamhet. Genom förändringsteorierna går det att förutse och notera vilka steg
som bör finnas med i en process. Följaktligen är förändringsmodeller intressanta att studera i
den här rapporten för att få en bredare bild av hur en förändringsprocess ser ut och för att
anlysera PostNords process för att dra lärdomar av denna. Studier av andra förändringsarbeten
ger en bredare bild av vad som kan ske vid en förändring och lyfter fram aspekter som
framkommit genom studier av flera olika företag och processer. Vidare ger det en struktur till
processen och delar upp arbetet i olika steg, vilket avgränsar och gör det enklare att fokusera
på olika saker i processens olika faser.
En gammal men ständigt aktuell och betydelsefull teori inom detta område är Kurt Lewins
förändringsmodell från 1947. Teorin beskriver på vilket sätt en förändring bör ske och de
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olika steg som bör genomgås för en lyckosam förändringsprocess. Lewins tre steg för en
förändringsmodell är på engelska: unfreeze-change-freeze, alltså på svenska: tina uppförändra-frys in. (Burnes 2004) Även i nyare teorier kan man se spår av Lewins modell, även
om det inte alltid är uttalat. I en text publicerad av Stockholms läns landsting har institutionen
för folkhälsovetenskap på karolinska institutet samordnat fakta för hållbar
organisationsutveckling. Här presenteras olika delar i en förändringsprocess och benämns där
som initiering, planering, etablering, implementering och genomförande, avstämning och
uppföljning. Dessa steg går att placera in i Lewins olika steg. (Målqvist et al 2008)
4.3.1 Unfreeze
Fösta steget, unfreeze, är kanske det viktigaste. Detta steg kan även förklara varför det ibland
finns en motvilja mot förändring. (Levasseur 2001) Det handlar om att bli motiverad för att
genomföra en förändring, att inse att fördelarna med förändringen är större än fördelarna att
behålla den nuvarande situationen. (Burnes and Cook 2013) Syftet med detta steg är att göra
sig redo för en förändring och att inse att en förändring behöver ske. Vad är de
bakomliggande orsakerna? Är det en kris, ett krav på ökad effektivitet, sparkrav eller något
annat som ligger bakom beslutet om en förändring? Vad orsaken än är behöver ledningen
klart och tydligt informera medarbetarna om varför det är nödvändigt med en förändring.
(Levasseur 2001) Olsson (2001) poängterar vikten av meningsfullhet och skriver att när ett
företag ska öka effektiviteten så måste det göras på ett vis som alla parter ser som
meningsfullt. Det kan antingen vara utmaningen som är meningsfull, eller så ger
angreppssätten och genomförandet en mening. Även Målqvist et al (2008) lyfter fram detta
och säger att tydliga mål som enar olika intressen och perspektiv gör så att fler kan se vinsten
med förändringen och underlättar processen. Att förankra processen hos medarbetarna är ett
viktigt steg i förändringsprocessen, och ett misslyckande i denna fas kan leda till att
medarbetarna i senare skeden inte stödjer processen. (Levasseur 2001)
Målqvist et al (2008) tar även upp en viktig aspekt i att alla medarbetare bör befinna sig i
samma fas samtidigt. Detta torde betyda att ledningen måste invänta medarbetarna i början av
processen, då ledningen haft kännedom om förändringen under en längre tid än de på lägre
nivåer i företaget. Även delaktighet hos personalen är av stor vikt. Om personalen är delaktig i
processen minskar risken för att de känner sig överkörda. Är personalen inte delaktig så kan
detta leda till att viktig information går dem förlorad. (Målqvist et al 2008) En grundläggande
orsak till en lyckad förändringsprocess är att medarbetarna stödjer det som de håller på att
skapa. Aktivt deltagande av berörda parter i förändringsarbetet är den viktigaste delen i en
effektiv förändring. En av de vanligaste orsakerna till att implementering av ny teknik
misslyckas är avsaknaden av kommunikation och engagemang i början av förändringsarbetet,
vilket skapar barriärer som är för stora att bryta ned senare i projektet. (Levasseur 2001) En
effektivitetsförbättring hos ett företag måste göras med framförhållning och i genomtänkta
former. (Olsson 2001)
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4.3.2 Change
Nästa steg i förändringsarbetet, change, äger rum när de inblandade parterna har accepterat att
en förändring ska äga rum. I det här steget undersöks det existerande systemet och det nya
systemet börjar utformas. Även i detta steg och nästa steg är det centralt att människorna som
utformar det nya systemet är med och stödjer det som de är med att skapa. För att nå
framgång i detta steg gäller det att utveckla en känsla av lagarbete och sammanhållning. Även
här behövs en väl fungerande kommunikation mellan de som bedriver förändringsarbetet och
de i företaget som berörs och är intresserade av resultatet. (Levasseur 2001) Ett aktivt
deltagande och involverande av de anställda leder till ett mer lyckat förändringsarbete.
(Målqvist et al 2008) För att förbättringsarbetet ska kunna genomföras krävs det att ledaren
ger de förutsättningar som krävs. Enligt Olsson (2010) är det ytterst illavarslande när
modernisering sker som ledarna inte själva stödjer; detta uppfattar medarbetarna och
genomförandet blir lidande. I detta skede av processen krävs förståelse, tålamod och stöd till
medarbetarna, vilket kan ges i from av träning, coaching och förståelse för misstag. (Connelly
2014)
Både Lewin (1947) och Målqvist et al (2008) betonar att en förändringsprocess är en komplex
företeelse och att det är mycket komplicerat att försöka förutse eller identifiera ett speciellt
utfall av förändringsprocessen. Målqvist et al (2008) menar att det därför kan vara svårt att
följa en speciell, uttänkt strategi. Lewin (1947) beskriver inte förändring som en händelse utan
som en process. (Burnes and Cooke 2013) Återigen återkommer vikten av en god
kommunikation. En öppen kommunikation mellan ledning och medarbetare möjliggör en
dialog som kan uppmärksamma exempelvis brister i arbetet. Genom dialogen kan även
återkoppling ske till personalen: motivera och förklara för personalen varför förändringen är
nödvändig. Att efterfråga medarbetarnas kompetens skapar dessutom engagemang. Brist på
dialog kan även det ge ett försämrat arbetsklimat och leda till motstånd hos personalen.
Tidsbrist kan leda till stress och ett otillräckligt genomförande: det är mycket viktigt att tänka
långsiktigt snarare än kortsiktigt. En investering kan ta ett tag innan den ger resultat.
(Målqvist el al 2008)
4.3.3 Freeze
I det sista steget, freeze, skall den stabitet som bröts upp i steg ett återtas (Burnes 2004). Nu
genomför medarbetarna i organisationen aktivt det sista i förförändringen, här installeras,
felsöks, testas och förbättras det nya systemet. Det går inte att lämna förändringsprocessen i
detta skede, utan det krävs en uppföljning och ett aktivt agerande tills de nya lösningarna och
de nya arbetssätten har ersatt de gamla. Det finns ingen given tidsgräns för detta utan det är en
process som kan ta tid. (Levasseur 2001) Nu ska stabiliteten återskapas, det nya systemet
accepteras och bli den nya normen, nya relationer mellan människor uppstår och
medarbetarna ska bli bekväma med sina nya rutiner. (Connelly 2014)
Det är viktigt att de nya beteendena fungerar ihop med övriga beteenden för de inblandade
parterna, annars kommer det leda till att systemet inte fungerar och måste revideras igen. En
lyckad förändring ska enligt Lewin (1947) ske på gruppnivå, så att gruppens normer och
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rutiner förändras i takt med förändringen, annars kommer inte beteendeförändringar på
individnivå vara ihållande. (Burnes 2004) I den här fasen kan även ledningen dra lärdomar av
processen: är det något som behöver göras annorlunda, vad har fungerat och vad har inte
fungerat? Ledningen och medarbetarna kan ta lärdom av varandra, och lära sig hur den andra
parten fungerar och hur sampelet och kommunikationen har fungerat mellan olika parter.
(Målqvist et al 2008)
Uppföljning av processen är ett viktigt steg. Medarbetarna måste få en möjlighet att
återkoppla till ledningen och ledningen måste se till så att medarbetarna är informerade
genom hela processen. (Olsson 2001) I dagens samhälle sker förändringar i en mycket snabb
takt, vilket kan betyda att detta steg av processen drabbas. Vid vissa tillfällen hinner man
knappt befästa det nya arbetssättet innan en ny förändring ska ske. (Connelly 2014) Kanske är
detta steg därför extra viktigt, att som Målqvist et al (2008) poängterar kan dra lärdomar från
processen och utnyttja dessa i nästa förändringsprocess.

4.4 Ny teknik
I en modernisering introduceras oftast någon form av innovationer. Innovation kan ha olika
definitioner, en som används inom forskning av innovationsacceptans är att en innovation är
en idé, praktisk eller teknisk, som uppfattas som ny av en individ eller en grupp. En
innovation kan även vara användningen av ett nytt tekniskt system som erbjuder bättre
och/eller förbättrade funktioner. Syftet med innovationen är att uppnå en förbättrad process,
samt ökad lönsamhet och effektivitet. En processinnovation kan vara ett verktyg eller olika
enheter och kunskaper i systemet som leder till ett förbättrat flöde. (Talukter 2014) I denna
rapport studeras PostNord som i sin förändringsprocess inför nya arbetssätt som en följd av
användning av ny teknik. Därför är det intressant att undersöka teorier kring hur människan
accepterar och handskas med teknik. Hur den påverkar hennes arbete och vad som börs tänka
på vid införandet av ny teknik.
En äldre teori som i vanliga fall används vid risk- och säkerhetsarbete är MTO, MänniskaTeknik-Organisation. Teorin är tvärvetenskaplig och fokuserar på relationerna mellan
människa, teknik och organisation. Den binder samman beteendevetenskap med
organisationsteori och ingenjörsvetenskap. Teorin bygger på att dessa tre områden inte kan
ses som enskilda komponenter, utan att de alla tre samverkar och påverkar varandra. Det är
lätt att separera dessa områden, men i verkligheten är de starkt kopplade till varandra. Det går
inte att se tekniken helt för sig själv utan den är beroende av människan och fungerar endast i
samspel med denne. Människan i sin tur styrs av olika faktorer inom organisationen. Det
krävs att det finns en förståelse, ett samarbete, och att hänsyn visas till de olika områdena för
att de ska fungera optimalt. (Rollenhag 1997)
För att ny teknik och nya arbetssätt ska kunna nå upp till sin fulla potential krävs det en
planerad introducering av dessa och att företaget använder sina resurser på ett optimalt sätt.
(Talukder 2014) Att integrera ny teknik är en utmaning för ledningen och den kan i stor
utsträckning påverka företagets framgång och funktion. (Karlsson 2010) En innovation når sin
fulla kapacitet först när den används och är accepterad av användaren. (Talukder 2014) För att
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nya innovationer ska kunna introduceras lyckosamt gäller det att utformningen av gränssnittet
till innovationen är väl genomtänkt. Det måste skapas på ett sådant vis så att hänsyn visas till
människans förmåga att använda tekniken; några exempel på detta är enhetlighet, feltolerans,
återkoppling och genomskinlighet. Det finns enligt Rollenhag (1997) mycket god kunskap om
hur dessa gränssnitt ska utformas men att de inte används i den mån som vore önskavärt.
För att de anställda ska inse vad innovationen har för fördelar så måste de använda den nya
tekniken. Om det inte finns någon acceptans hos de anställda att använda innovationen så kan
inte alla de fördelar som den nya tekniken ger utnyttjas till fullo. I så fall kan innovationen
komma att överges av företaget. (Talukder 2013) Det finns ett antal faktorer som spelar
centrala roller vid introduceringen av nya innovationer. Företagets tidigare erfarenhet av att
introducera ny teknik och hur pass hög teknologisk mognad företaget har. Nästa faktor är hur
stor vinsten blir med den nya tekniken, vad är syftet? Bidrar det till en utökad funktionalitet
eller ger den ett extra stöd till produktionen utan att ändra funktionen hos produkten?
(Karlsson 2010) Det finns tre olika sorters faktorer som kan påverka en individs förmåga att ta
till sig nya innovationer. Dessa är organisatoriska-, individuella- och sociala
faktorer.(Talukder 2014)
MTO framhåller ett systemtänkande. Generellt om system kan man säga att ett system lyder
under en viss organisation och består av olika komponenter som påverkar varandra inom en
given systemgräns. Utanför systemgränsen finns andra system som även de har sina
respektive systemgränser. Det övergripande systemet kan exempelvis vara en arbetsplats som
i sin tur innehåller olika delsystem. MTO fokuserar på relationerna mellan de olika
delsystemen. Människan kan ses som ett system, och även människan kan delas upp i olika
delsystem, det biologiska, det psykologiska och det sociala systemet. Alla dessa tre system
påverkar hur en människa fungerar såväl i det privata livet som i en del av ett större system.
När ett system utformas gäller det att visa hänsyn till de mänskliga egenskaperna för att få ett
välfungerande system. (Rollenhag 1997)
Bland de organisatoriska faktorerna så kommer företagskulturen som nämnts tidigare in. Det
är den kultur som ledningen vill ska råda på arbetsplatsen. (Jansson 2006) De organisatoriska
faktorerna är externa för individen och det är dessa som företaget i största mån kan påverka.
För en god innovationsacceptans måste företaget skapa underlättande förhållanden som
tillhandahåller det stöd som kan influera individens användning av innovationen. En mycket
viktig del för en god användning och framgång av nya innovationer är träning. Träningen
spelar en viktig roll i ökad användartrygghet och i förmågan att lära sig att använda en
innovation. Träning ökar färdigheter och förmågor samt ger en större förståelse, en mer
positiv attityd och en bredare användning. (Talukder 2014)
De sociala och individuella faktorerna är svårare för ett företag att påverka, men de kan ändå
använda sig av dem. Människor är enligt naturen motståndare till förändringar om de inte kan
bli övertalade att de drar direkt fördel av förändringen. Hur en person tar till sig innovationer
beror på hur de uppfattar deras användbarhet, vad de har för tidigare erfarenheter och hur det
speglar deras bild av sig själva. En person som är innovationsrik har en tendens att lättare ta
till sig ny teknik, och företag kan använda sig av dessa personer genom att låta dem bli
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ambassadörer för innovationen. Människor påverkas av det sociala nätverket och om andra
individer använder sig av en innovation så kan det signalera dess användbarhet och visa hur
viktig den är. Ambassadörerna för den nya tekniken kan skapa en positiv atmosfär gentemot
teknikacceptans och påverka övriga anställda. (Talukder 2014)
En organisatorisk faktor som i hög grad går ihop med de individuella faktorerna är hur pass
stort stöd innovationen har hos ledningen. Som Olsson (2001) skriver är det ytterst
illavarslande om en ledare genomdriver en förändring som denna själv inte stödjer, vilket
även lyfts fram av Talukder (2014). När individen uppfattar att innovationen har ett starkt stöd
hos ledningen genom exempelvis tilldelning av betydande resurser så är det troligare att en
positiv attityd utvecklas gentemot förändringen. För att en innovation ska mottas väl hos ett
företag krävs det således en förståelse för samspelet mellan tekniken, människan och
organisationen. Tekniken i sig är rörlig när den skapas men när den implementeras så blir den
mer fast. Det är följaktigen inte enbart utformningen av tekniken som påverkar hur den tas
emot, utan även de normer och den miljö som råder på arbetsplatsen. Organisationen spelar
här en central roll och kan i stor utsträckning styra människans attityd gentemot innovationen.

4.5 Sammanfattning av teorin
Genom dessa teoritiska studier skapas en förståelse för vilka aspekter som påverkar de
anställda under en förändringsprocess hos ett företag, vilket presenteras i en modell bestående
av fem hållpunkter i processens olika delar. Processen består av olika steg och i dessa behöver
de anställda stöttning i olika former. De anställda spelar en stor roll för ett företag och
påverkas kraftigt av en förändring hos företaget. Genom att redan innan processen börjar
fundera igenom de olika stegen i processen, kan ledningen underlätta för de anställda och
samtidigt förenkla processen genom ett aktivt deltagande från de anställda. Modellen är
generell och går att tillämpa vid förändringsarbeten hos flera olika företag, dock är vad som
sker inom de olika stegen individuell och bör anpassas utifrån de olika företagens
förutsättningar och behov.
Förankra processen
Involvera de anställda
Stötta de anställda
Anpassa och vidareutveckla
Dra lärdomar

Figur 2. Utarbetad modell för integrering av medarbetarna
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5. PostNord idag
I detta kapitel presenteras rapportens studieobjekt PostNord. Här genomgås organisationen,
de olika delarna av företaget samt konkurrensen på marknaden. Kapitlet ger en förståelse för
företagets förutsättningar och dess uppdrag. I kapitlet visas hur marknaden har förändrats
och de utmaningar som företaget står inför.

5.1 Organisation
PostNord bildades år 2009 genom en sammanslagning av den danska och den svenska posten,
Posten Meddelande AB och Post Danmark A/S. Huvudkontoret för företaget är lokaliserat i
Solna och bolaget är till 60 procent ägt av den svenska staten och resterande 40 procent ägs av
den danska staten. Varje stat tilldelas 50 procent av rösterna. (PostNord 2015a) PostNord är
verksamt inom tre olika områden: brev, logistik och Strålfors. Nedan presenteras PostNord
kort i siffror för 2014 för att ge en förståelse för företagets storlek.(PostNord 2013a)

Omsättning:
Anställda:

40 miljarder svenska kronor
38 000 anställda

Levererade brev och försändelse:
Levererade paket:

5,3 miljarder stycken
120 miljoner stycken

Tabell 1. PostNord i siffror (PostNord 2015a)

Av PostNords intäkter kommer ungefär 60 procent från Sverige, 25 procent från Danmark och
resterande från övriga världen, dock främst från de nordiska länderna. Liknande är det med
antalet anställda, där 60 procent finns i Sverige, drygt 30 procent i Danmark och resterande i
övriga norden. Nettomsättningen kommer främst från företagskunder med 94 procent och
resterande 6 procent kommer från privatkunder.(PostNord 2013a)
Det högsta beslutande organet i PostNord är årsstämman. Det är styrelsen som besitter det
övergripande ansvaret för organisation och förvaltning av bolaget, med ordförande som
ledare. Verksamhetschefen och koncernchefen leder den löpande förvaltningen av företaget
utifrån styrelsens anvisningar assisterade av en koncernledning. Revisorn väljs på årsstämman
och granskar årsredovisningen, koncernredovisning och verkställande direktörens förvaltning
samt årsredovisningarna för dotterbolag samt avger revisionsberättelse. (PostNord 2015f)

5.2 Posten - mer än bara brev
PostNord är ett av nordens största företag och har en samhällsbärande roll både för företag
och för privatpersoner. PostNord har i både Danmark och Sverige utsetts att stå för de
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samhällsomfattande posttjänsterna enligt lag. Postlagstiftningen utgår från EU:s tredje
postdirektiv, vilket syftar till att säkerställa god postservice i medlemsländerna. PostNord är
den största leverantören av brev i såväl Sverige som Danmark men i båda länderna är
marknaden avreglerad och öppen för konkurrens. Prissättningen för brev i Danmark bestäms
av Post Danmark, i Sverige är prissättningen reglerad i postförordningen och postlagen. Även
kvalitetsnivåerna är reglerade i de båda länderna, kvalitetskravet är något högre i Sverige än i
Danmark. (PostNord 2013a)Av alla 1:a klassbrev levereras 95 procent i Sverige och 93
procent av motsvarande i Danmark följande arbetsdag. Bolaget arbetar med postservice till
privatpersoner och företag, dessutom arbetar PostNord med kommunikations- och
logistiklösningar till och inom norden. (PostNord 2014a) PostNord består av fyra varumärken,
Meddelande Sverige och Breve Danmark arbetar både mot privatpersoner och företag,
huvuduppgifterna är brev och kommunikationslösningar. De två varumärkena PostNord
Logistics samt Strålfors arbetar mot företag där PostNord Logistics sysslar med logistik
lösningar och Strålfors med kommunikationslösningar för företag med stor kundbas.
(PostNord 2013a)

Figur 3. PostNords affärsområden. (PostNord 2013a)
I och med konkurrens från digitala alternativ har människans sätt att skicka brev förändrats.
Detta har i allra högsta grad påverkat PostNord som företag; brevvolymerna har minskat och
istället är det paket och gods som står för de största och de växande delarna av verksamheten.
PostNord har därför behövt genomföra en organisatorisk tillväxt inom logistikverksamheten
för att möta den ökade efterfrågan. Logistikverksamheten stod 2013 för en tredjedel av
koncernens externa nettoomsättning. Trenden tycks även vara en växande e-handel där
företag satsar och utvecklar sin verksamhet inom det området. (PostNord 2013a)

5.3 De olika verksamheterna
PostNord består som tidigare nämnts av olika affärsområden, det är Meddelande Sverige,
Breve Danmark samt Logistics och Strålfors.
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Procent av extern nettoomsättning 2013
Meddelande Sverige

Breve Danmark

Logistik

Strålfors

6%

38%

33%

23%

Figur 4. PostNords nettoomsättning. (PostNord 2013a)
5.3.1 Brev (Meddelande Sverige och Breve Danmark)
Att e-handeln går starkt framåt märks kraftigt inom affärsområdet Brev. Brev hanterar såväl
brev som varuförsändelser åt privatpersoner och företag. I Brev ingår det svenska varumärket
Meddelande Sverige och det danska Breve Danmark. De båda varumärkena är likartade, en
skillnad är att Breve Danmark även bedriver koncernens paketverksamhet. Det finns även
skillnader i de båda ländernas kommunikationsvägar, Danmark ligger i framkant vad det
gäller digitalisering, samhälls- och affärskommunikation har digitaliserats som en följd av att
företag och myndigheter aktivt arbetat för detta. På tio år har affärsområdets brevvolymer
minskat med 53 procent i Danmark. Motsvarande gäller inte i Sverige där minskningen enbart
varit 23 procent, i Sverige är företags och myndigheters användning av brev mer stabilt än i
Danmark. Den svenska regeringen har för avsikt att öka myndigheters användning av digital
kommunikation, vilket minskar den svenska postens volymer. (PostNord 2013a)
5.3.2 Logistik
PostNord Logistics är en av de ledande aktörerna inom logistik på marknaden i Norden.
Logistiklösningarna innefattar såväl paket, pall och samlastning samt komplexa
logistiklösningar med bland annat outsourcingtjänster. Paketflöden går mellan företag och
konsumenter, samt mellan privatpersoner. I de mer komplexa logistiklösningarna ingår
hantering av hela eller delar av ett företags logistikflöden, där ingår lagerhållning och
logistikadministration. PostNord arbetar med företag och skräddarsyr logistiklösningar för
dem, med olika produkter och olika transportsystem. Samtidigt som brevvolymerna har
minskat så har logistik växt och blivit en allt större del av PostNords koncern tack vare
förvärv och organisk tillväxt. (PostNord 2013a)
5.3.3 Strålfors
Strålfors är ett kommunikationsföretag som arbetar mot företag med större kundbaser och
som skapar starkare och mer personliga kundrelationer. Strålfors fyra huvudprodukter är
affärskommunikation, data management, marknadskommunikation och service fulfilment. För
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affärskommunikation har marknadsandelen påverkats av konkurrens från digitala alternativ,
medan övriga delar har gynnats då efterfrågan på en starkare och mer personlig kundrelation
har ökat. (PostNord 2013a)
5.3.4 Posten - en marknad för fler
Inom samtliga PostNords verksamhetsområden finns konkurrens med andra företag.
Postmarknaden är avreglerad och det är öppet för andra aktörer att ta sig in på marknaden. På
Mail-sidan är konkurrenterna Posten Norge genom Bring Citymail, KMD och Bladkompaniet
i Danmark. Vad det gäller logistikmarknaden finns fler och större aktörer än på Mail. Dessa
aktörer är dessutom större och mer internationella än Posten Logistics. Dessa konkurrenter är
främst DB Schenker, DHL och DSV. Strålfors är störst inom sitt område i Norden men har
vissa konkurerande företag som Itella, KMD och CGI. (PostNord 2013a)
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6. Anpassning
I detta kapitel ges en förklaring till varför PostNord genomgår en anpassning av sin
verksamhet. Dessutom beskrivs processen för företaget som helhet och sedan på
brevterminalnivå. Slutligen beskrivs den modernisering av verksamheten som genomförts i
Uddevalla.

6.1 Nya förutsättningar
För att anpassa och effektivisera PostNord efter den rådande marknaden behöver företaget
genomgå en modernisering där ny teknik och nya arbetssätt implementeras. Postmarknaden
har sedan den föddes ständigt förändrats i takt med samhällets utveckling och människors sätt
att kommunicera. Idag är det internet som till stor del har påverkat människors sätt att
använda sig av postväsendet. Brevvolymerna sjunker år för år som en följd av nya
kommunikationsalternativ. (PostNord 2013a) Samtidigt har paket- och pallvolymerna ökat i
samband med e-handelns tillväxt. Under 2014 ökade den svenska detaljhandelns e-handel
med 16 procent och omsatte totalt 42,9 miljarder kronor vilket motsvarar 6.4 procent av den
svenska detaljhandelns omsättning. (PostNord, 2015b) I Norden e-handlar drygt 12 miljoner
människor varje år, och omsättningen var totalt 141,3 miljarder svenska kronor och under
2014 ökade e-handeln i Norden med 15 procent. Ett av kundernas viktigaste krav är snabba
leveranser. (PostNord 2015e) Som ett led i att anpassa PostNord efter rådande marknadskrav
genomgår PostNord en omorganisering. Den nya organisationen har bland annat som syfte att
öka fokuseringen på e-handel. Enligt PostNords egna prognoser kommer brevvolymerna att
fortsätta minska, samtidigt som e-handeln kommer att fortsätta att kraftigt gå framåt. Då
omsättningen för brev sjunker och omsättningen för logistik ökar måste företaget anpassa sig
efter de nya förutsättningarna. (PostNord 2014a)
6.1.1 Integrerad produktionsmodell
Koncept utdelning är en del av PostNords integrerade produktionsmodell. Syftet med
strategin är att skapa en större integration mellan de olika produkttyperna. Genom ökat
samarbete mellan de olika produktleden kan kostnadsbasen sänkas och en ökad lönsamhet
uppnås. (PostNord 2015c) I den integrerade produktionsmodellen är målet att de olika
processleden för brev, paket och pall ska integreras mer. I stället för tre processled ska de
sammanfogas till ett led: målet är en produkt, en process och ett system. Därigenom kan
utnyttjandet av fordon, personal och lokaler effektiviseras. (PostNord 2014b) Detta innebär att
hela terminalstrukturen för PostNord måste förändras. Den nya strukturen består av att flera
terminaler ska slås samman till ett fåtal stora terminaler, kallade multicenter, som ska hantera
brev, ODR oadresserad direktreklam, paket och övrigt gods. De nya multicentren har
etablerats nära järnvägens stambanor, för att möjliggöra en miljövänligare transport. Ett
multicenter är etablerat i Hallsberg och ett i Rosersberg. (PostNord 2015d) Multicentrena
kompletteras av så kallade distributionshubbar, belägna närmare kunderna i större städer. I
hubbarna har tidigare brevbärarkontor, logistikkontor och företagscenter slagits samman i
Koncept utdelning. Därigenom kan samarbete ske mellan de olika avdelningarna;
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samsorterting och samtransportering av de olika försändelserna kan ske. Utrustningen och
personalen går att dela på och därmed reduceras kostnaderna för utrustning, personal och
lokaler. Det är även möjligt att optimera driften genom att planera, styra och rangera resurser
oberoende av produkt- och produktionsgränser. (PostNord 2014b)

Figur 5 Den nya terminalstrukturen. (PostNord 2014b)
6.1.2 Koncept utdelning
Koncept utdelning kommer att ske i distributionshubbarna och det som benämns ”the last
mile” (den sista milen), vilket står för den sista sträckan mellan företaget och kunden.
Tidigare har det funnits ett flertal brevkontor i varje stad varifrån brevbärarna utgått. Dessa
kontor ska nu slås samman i en eller två hubbar, tillsammans med övriga produktgrupper hos
posten. Det ska även finnas ett antal depåer mer centralt varifrån utdelning kan äga rum.
(PostNord 2014b) En viktig del i konceptet är att brevvolymer ska kunna tas direkt från
sorteringsmaskin till utdelning. Bättre sorteringsmaskiner för brev i terminalerna gör så att
man numera kan sortera brev i utdelningsklart format. De stora förändringarna i koncept är i
personalens arbetssätt, brevsortering och utdelningsslingor. I och med att konceptet införs
måste brevbärare kunna hantera fyra utdelningsflöden:





Utdelningsklara småbrev från maskin
Manuellt kammade försändelser
Klump, större brevförsändelser, som inte kammats
ODR

I och med att de brevvolymer som gått genom maskin inte längre behöver kammas så sker en
tidsbesparing i innearbetet. Samtidigt blir utearbetet mer tidskrävande i och med att
brevbärarna nu måste hantera fyra flöden istället för tre. Även sorteringen av klumpen
förändras och denna kommer nu till hubben i postnummersorterade säckar och behöver inte
sorteras eller kammas in, utan kan istället dirigeras direkt till utdelning. (PostNord 2014c)
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Då sorteringsmaskinerna kan sortera småbrev till utdelningsklart format försvinner ett
moment som personalen tidigare gjort för hand. Det innebär att personalresurser frigörs och
kan användas till andra sysslor. I och med Koncept utdelning införs ett nytt arbetssätt som
innebär att personalresurserna används på ett nytt sätt. Viss kamning av post måste
fortfarande ske, för de brev som inte går genom sorteringsmaskinerna. Kamningen av posten
delas upp i två flöden, det tidiga flödet och det andra flödet. Det tidiga flödet är det som ska ut
till depåerna, och det andra flödet är för de kortare turerna som utgår ifrån hubben. I det tidiga
flödet ingår även lantbrevbäring som utgår ifrån hubben. Det tidiga flödet kammas i
kamfacken och plockas ned vid en viss stopptid. Det som inte blivit kammat då blir så kallat
”kvarligg”, d.v.s. får ligga kvar till nästa dag. Nedplockning sker och bilar som skall ut till
depåer och lantbrevbäring lastas. I depåerna tas det utdelningsklara materialet emot och en
brevbärare delar ut det. Denna brevbärare har därmed inte kammat det han eller hon ska dela
ut. Efter att det tidiga flödet plockats ned så kammas det andra flödet, för att utnyttja lokaler
och material så effektivt som möjligt används samma kamningsfack som vid första flödet.
Därför är det av största vikt att stopptiderna hålls så att det andra flödet kan komma igång och
även så att det tidiga flödet kommer ut i tid till depåerna. Det andra flödet är mindre än det
första: Dessa turer är kortare och utgår ifrån hubben. Utetiden för brevbärarna har förändrats i
och med det nya systemet. De brevbärare som arbetar på depåerna är ute i ungefär 7-7,5
timmar om dagen, de som arbetar på hubben är ute i ca 4 timmar. Totalt sett innebär det en
minskning av arbetstiden inomhus med ungefär 30-40 procent. (PostNord2014c, 9ff)
Färdigsorterad
post
Osoterad post

Direkt till utdelning
Kammas på hubben

Till utdelning

Klump soterad
efter postnummer

Direkt till utdelning

ODR

Direk till utdelning

Figur 6. Figuren visar en schematisk bild över de olika flödena och deras hantering.
I och med genomförandet av Koncept utdelning förändras förhållandet mellan inne- och
utetid. Andelen innetid minskar med upp till hälften och går från cirka 40 procent till 20-25
procent. Därmed kan mer tid läggas på utdelningen och utetiden, som går från 60 procent till
cirka 75-80 procent. Detta visas i figurerna nedan.

26

Figur 7. Förhållandet inne- och utetid. (PostNord 2014e)

Figur 8. Förhållande över inne- och utetid. (PostNord 2014e)

6.2 Konceptet i Uddevalla
6.2.1 Förändringar i Uddevalla
Projektet i Uddevalla innebar i första steget att fyra kontor slogs samman till en stor terminal
kallad hubb strax utanför Uddevalla. Brevbärarkontoret i Munkedal med 12 medarbetare som
hanterade 11 000 försändelser till 5 000 kunder dagligen, brevbärarkontoret i Uddevalla
centrum med 40 medarbetare som hanterade 35 000 försändelser till 20 000 kunder varje dag,
brevbärarkontoret i Uddevalla väster med 20 medarbetare och 20 000 försändelser till 9 000
kunder per dag samt PostNord Logistics filial i Hovhult med 50 medarbetare och 2 500 palloch paketförsändelser per dag slogs ihop till en terminal. (PostNord 2014e)
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Figur 9. Karta innan hopslagningen. (PostNord 2014d)
Det nya kontoret etablerades i Volvos gamla lokaler cirka fem kilometer utanför Uddevalla
centrum. Kontoret kompletteras av tre depåer, en i Munkedal, en i centrala Uddevalla samt en
i Ljungskile. Det nya kontoret hanterar dagligen cirka 2 500 paket- och pallförsändelser till
området mellan Ljungskile och Strömstad. Kontoret distribuerar även 65 000 brev till 34 000
hushåll och företag. (PostNord 2013b) Stängningen av kontoren och öppnandet av den nya
hubben samt depåerna skedde i månadsskiftet september-oktober 2013. I framtida etapper
kommer även kontoren i Lysekil, Lilla Edet och Orust att stängas och ersättas med depåer.
(PostNord 2014d)

Figur 10. Karta efter hopslagningen(PostNord 2014d)
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6.2.2 Besparingar
Ett syfte med hopslagningen i Uddevalla var att anläggningen skulle agera föregångare för
Koncept utdelning och bidra med erfarenheter och lösningar för sammanslagningar på andra
orter. (PostNord 2013d) Att flera olika kontor har slagits samman till ett stort kontor och att
logistik, företagscenter samt brev numera arbetar tillsammans har lett till besparingar och
effektiviseringar. Hopslagningen av kontoren innebar ett ökat utnyttjande av resurser;
lokalytorna har minskats och produktionsutrustningen utnyttjas mer effektivt. I och med färre
och längre utdelningsslingor samt samtransporter kan fordonen utnyttjas mer effektivt och
antalet fordon har reduceras. Fordonskostnaderna har också sjunkit för att transporter nu
enbart går till hubben utanför Uddevalla. Reducerade transporter till hubben, inom logistik
och brevbäring har lett till en koldioxidminskning på ca 88 000 kg CO2 per år. Även
personalkostnaderna har minskat och förutses krympa ytterligare i framtiden, då arbetet
effektiviserats och sorteringsmaskiner nu tar över en del av medarbetarnas tidigare
arbetssysslor. (PostNord 2014d)
6.2.3 Vidare förbättringar
Många delar av genomförandet gick bra, men det fanns och finns fortfarande delar som måste
förbättras. Beslutsprocessen blev komplicerad i och med att det var två olika grenar inom
företaget som skulle gå samman, PostNord meddelande och PostNord Logistics. Svårigheter
uppstod också i samarbetet mellan företagscenter och logistik då dessa använde två olika
system, vilket åtgärdades efter ett tag. Ytterligare ett problem var att de två företagsgrenarna
hade olika säkerhetsklassningar som behövde åtgärdas och samplaneras. Vid öppnandet av
den nya hubben och de nya depåerna fanns inte all utrustning på plats från dag ett, vilket
orsakade problem i arbetet. Det råder även brister i kvalitén och effektiviteten, då det finns
stora mängder slask, brev som sorteringsmaskinerna inte kunnat sortera, som måste kammas
manuellt (Slask- brev som sorteringsmaskinen av olika anledningar inte klarat av att läsa av
och sortera) vilket innebär en minskad effektivitet i innearbetet. Ett stort kvalitetsproblem är
också att andelen felleveranser till kund har ökat. Då inte alla eftersändningar, lagringar och
obeställbara försändelser plockas ur vid den maskinella sorteringen och därför delas ut till
kund. (PostNord 2014c)
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7. Resultat från intervjuerna
I detta kapitel redogörs för de resultat som framkommit i samband med intervjuerna av
medarbetarna i Uddevalla. Resultaten presenteras i en förenklad struktur utifrån de fem
hållpunkter som teorin mynnade ut i.
Litteraturstudien resulterade i en modell som omfattar alla de moment som bör finnas med vid
en modernisering av ett företag för att tillgodose en lyckad förändringsprocess där de
anställda prioriteras. Nedan visas en schematisk bild över de viktigaste delarna att fokusera på
i en förändringsprocess.
Förankra processen
Involvera de anställda
Stötta de anställda
Anpassa och vidareutveckla
Dra lärdomar

Figur 2. Utarbetad modell för att prioritera medarbetarna

7.1 Innan genomförandet
Det första steget i modellen från teorin är att förankra processen hos de anställda. Detta steg
sker innan förändringsarbetet har påbörjats och säkerställer att de anställda är medvetna om
att en förändring kommer att ske. Syftet är att medarbetarna ska förstå varför förändringen
sker och få en möjlighet att acceptera den. Dessutom är det första steget i modellen
nödvändigt för att nästa steg ska nå framgång. När ledningen får med sig de anställda i
processen kan de involveras i processen och attityden hos de anställda går då att fånga upp
och påverka. Ledningens väg att nå de anställda är genom kommunikation, som bör ske öppet
och samma information bör nå alla anställda. Information som bör nå de anställda är varför
förändringen genomförs, vilka de bakomliggande orsakerna är, vad som ska förändras, hur
och när ska det ske osv.
Ingen av de intervjuade hos PostNord i Uddevalla kan minnas hur de fick informationen om
Koncept utdelning första gången, och på frågan om hur långt innan de fick veta om den
kommande förändringen är de osäkra och svarar varierat mellan ett halvår och till ett år.
Intervjupersonerna berättar att informationen senare har nått dem i olika former, främst
genom arbetsplatsträffar men även genom anslag. Anställda i ledande positioner berättar att
all information levereas vid arbetsplatsträffar i muntligt format, och att informationen även
getts i skriftligt format genom att sättas upp på informations- och anslagstavlor.
De intervjuade berättar att inställningen till genomförandet av Koncept utdelning inte var
särskilt positivt bland medarbetarna. Tankarna var att det redan fanns ett system som
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fungerade bra och det fanns en rädsla att det nya sättet skulle leda till försämrade
arbetsvillkor. Förändringarna som presenterades uppfattades som negativa av dem som
individer, de flesta skulle få längre till arbetet i och med att alla nu skulle vara stationerade på
hubben utanför Uddevalla. Att utetiden skulle öka ansågs även det som något negativt, då
arbetet skulle bli tyngre.
”När man är brevbärare så beror det på vädret om det är tungt eller inte, om det är vackert
väder är jag gärna ute hela dagen. Regnar det däremot så vill jag inte cykla i sju timmar.”
”Att sitta i bilen i sju timmar eller mer är väldigt påfrestande för kroppen, jag blir stel och
trött av det.”
Något som ledde till en negativ inställning hos medarbetarna gentemot införandet av Koncept
utdelning var att alla uppfattade förändringen som en besparing. Besparingar ses vanligen som
negativt laddade, då det tyder på att det inte går bra för företaget och att det kan leda till att
anställda avskedas. Detta märktes i intervjuerna i kommentarer som:
”Ja, vad kan man känna? Jag får väl vara glad att jag har jobbet kvar?”
”Visst tänker man lite, vart ska det här sluta?”
Ytterligare en person var skeptisk och ansåg att
”Om de har bestämt det så blir det så, jag kan inget göra.”
Citatet ovan vittnar om en maktlöshet och tyder även på att hen inte kände sig delaktig i
förändringen och upplevde att hen inte kunde påverka processen. En annan person visade
dock en tydlig förståelse för att en förändring var nödvändig, att PostNord liksom många
andra företag måste anpassa sig efter utvecklingen.
”Utan detta hade vi blivit ett till Saab.”
Genom modellens andra steg, att involvera de anställda, kan attityden hos de anställda
påverkas. Dessutom kan företaget få värdefull hjälp med olika delar i processen. När anställda
involveras i processen, så signalerar det att deras åsikter och kunskaper är värdefulla vilket
ger en känsla av deltagande. En av de intervjuade som var med i en arbetsgrupp inför
införandet av konceptet, var i början negativt inställd till det hela. Men i och med arbetet i
gruppen så bestämde gruppmedlemmarna:
”Vi gör det hela till något positivt.”
Vilket i detta fall fungerade bra och hen upplevde tack vara gruppen att förändringen i
slutändan ledde till en förbättring, både för hen som person och för PostNord som företag.
Dessutom tyckte hen att själva processen var givande då hen fick möjlighet att utvecklas som
person och samtidigt kunde påverka processen. Samtliga intervjuade var nöjda med sin
delaktighet i förändringen, men hur aktiva de var i genomförandet varierade från person till
person. En anställd kände att hens chefer var så pass kompetenta att hen litade på dem och
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fann trygghet i det. Hen kände därför ingen oro i att en förändring skulle ske, utan litade på att
den skulle bli bra.
”Jag var ganska så lugn, jag visste att de som var ansvariga för förändringen från Munkedal
var bra chefer som ville det bästa för oss anställda.”
Dock var hen inte säker på om hens chefer stöttade projektet, utan hen tror att beslutet fattades
på en högre nivå. Samtidigt tycker hen att det är viktigt att ledarna är positivt inställda till en
förändring, eftersom det annars blir svårt att få med sig medarbetarna. Alla anställda fick
möjligheten att besöka de nya lokalerna innan flytten, vilket de alla verkade nöjda med, även
om inställningen till flytten var fortsatt negativ. Besöket gav en bild av hur det skulle se ut
efter flytten.

7.2 Genomförandet
I själva genomförandet är det framför allt steg två och tre i den utarbetade teorimodellen som
är relevanta, att involvera de anställda samt att stötta de anställda. Återigen visar ledningen
för de anställda att de är prioriterade genom att involvera dem i processen och dessutom får
företaget hjälp att genomföra förändringen. Attityden hos de som aktivt involveras i processen
kan förändras och meningsfullhet kan skapas för individen genom personlig utveckling.
Tiden efter själva flytten såg de intervjuade ur olika perspektiv. En person beskrev det hela
som ett kaos, hen var negativ både innan och efter flytten. Detta kan ha färgat hens sätt att se
det hela, då hen var den som var klart mest negativ. Enligt hen varade kaoset i två månader
och förbättrades långsamt. De andra ansåg att flytten hade fungerat över förväntan. Några av
de intervjuade var med i arbetsgrupper inför förändringen och framför allt en av dessa blev
genom detta mycket positiv till förändringen. Hen kände att hen fick ökat ansvar och att hens
kompetens har kommit mer till användning än tidigare. En av de intervjuade som säger sig
vara nöjd med sin delaktighet berättade:
”Det fanns arbetsgrupper, men jag vet inte riktigt hur de tillsattes.”
En av de intervjuade deltog i själva flyttarbetet och hen beskriver det som en positiv
upplevelse. Stämningen var uppslupen, och även om de var skeptiska till det nya så var det
kul att få vara med och förbereda de nya lokalerna. Det tog dock ett tag innan lokalerna kom i
ordning fullt ut och tills de anställda lärt känna lokalerna. En talade om att det saknades
nödvändigt material på depån i Munkedal, och att det tog lång tid innan allt som behövdes
hade kommit på plats. Det hen syftade på var dels pennor, kuvert och blanketter, dels
informationstavlor som inte flyttats. En annan anställd berättade att flytten varit rörig för
företagscenter, då deras nya lokaler visade sig vara för små. Flytten skedde på en helg, de
gamla kontoren stängdes på fredagen och sedan startade den nya verksamheten på måndagen.
Den första tiden krävdes längre arbetstider och ökad bemanning för att klara av den ökade
arbetsbelastningen och säkerställa att all kamning och utdelning hanns med.
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Det tredje steget i modellen är att stötta de anställda. Det är kanske det mest självklara steget
men kan lätt glömmas bort i en förändring då det är stressigt och mycket som sker samtidigt.
Medarbetarna behöver stöd i sina nya arbetsroller med nya uppgifter för att inte känna sig
bortglömda. Arbetet blir ofta extra krävande i samband med en förändring då det kan bli
stressigt, tung och osäkert vad det är som gäller. Eftersom arbetet blir så tungt är det stor risk
att de anställda känner ett misslyckande och en hopplöshet. Stödet som de behöver kan
variera. Ett tydligt stöd kan vara att öka bemanningen, ett annat att arbeta på
kommunikationen med de anställda för att få återkoppling, ytterligare ett är att helt enkelt vara
närvarande.
Genomförandet av Koncept utdelning innebar en stor förändring i arbetssituationen för de
anställda hos PostNord i Uddevalla. Förändringen berörde stora delar av arbetet, och alla fick
en ny arbetsplats, förändrade arbetsuppgifter, ändrad arbetsbelastning och nya arbetstider.
Arbetsplatsen har flyttas rent fysiskt för samtliga de intervjuade. Hur långt den förflyttats
varierar mellan de anställda. För vissa har flytten varit från Uddevalla centrum till strax
utanför Uddevalla, medan andra förflyttas längre sträckor, till exempel från Munkedal cirka
två mil norr om Uddevalla. Längre fram kommer även brevbärarkontoret i Lysekil att anslutas
till hubben i Uddevalla, och den arbetsplatsen kommer då att förflyttas över 3 mil med resväg
via en vägfärja.
Medarbetarnas utgångspunkt för dagen varierar beroende på vilka arbetsuppgifter de har,
tidigare utgick de alltid från samma ställe, ifrån det kontor de arbetade på. Utgångspunkten
för dagen är antingen en av depåerna eller hubben. När utgångspunkten är i från depåerna
består hela dagen av utetid, det vill säga utdelning av post. Vid arbete på hubben så börjar
dagen med innearbete och kamning samt lastning av bilar och sedan av utetid. Vid
utdelningen varierar det vilket färdmedel man använder sig av, det varierar mellan cykel, bil,
moped och Club Car (en liten elbil). Ledningen har dock anpassat detta en del efter de
anställdas önskemål då vissa har olika förslitningsskador som gör att de föredrar ett visst
färdmedel. En av de intervjuade har diskbråck och på grund av detta vill hen endast köra
cykelslingor då hen får ont när hen sitter för mycket på bilslingorna. En annan föredrar bil då
hen skadat knät och har svårt att cykla. Här anser samtliga intervjuade att ledningen aktivt
anpassat arbetet för att det ska passa för individerna. En person lyfter dock fram att det finns
en viss risk att en anpassning för en individ kan vara negativt för andra.
”Om en person som alltid arbetar på samma slinga är sjuk så måste någon annan hoppa in
där. När den personen sen kommer tillbaka, kanske efter bara en dag så vill han eller hon ha
tillbaka sin slinga vilket gör att den som hoppade in tillfälligt måste byta slinga redan efter en
dag. Man vill ju oftast köra samma slinga åtminstone några dagar för att få ett flyt i arbetet.
Och det finns vissa som har egna slingor, trots att man inte ska ha det längre”
Syftet med att införa Koncept utdelning är att använda sig av arbetskraften mer effektivt, och
att delar av de arbetsuppgifter som människan tidigare utfört nu ersätts av förbättrade och nya
funktioner hos sorteringsmaskiner. Därför minskar mängden innetid samtidigt som utetiden
ökar. I och med detta har en stor förändring skett i kamningsprocessen. Nytt är att
medarbetarna numera inte kammar den post som de själva ska dela ut. Flera av de intervjuade
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lyfter fram svårigheterna i att man får post som är maskinellt sorterad eller kammas av någon
annan. Om posten är felsoterad så är det mycket svårare än tidigare att rätta till detta vid
utdelningen, eftersom det inte finns samma översikt som tidigare. Även det faktum att fler
slingor kammas leder till översiktsproblematik. Innan konceptet infördes var
brevbärarkontoren mindre och varje kontor hanterade sina egna slingor vilket gjorde det
enklare för de anställda att få en överblick över kontorets slingor.
”Tidigare var man närmare kunden eftersom man arbetade på färre slingor och på ett mindre
område. Det är svårare att hålla koll på slingorna nu, man hinner inte lära sig dem.”
Vissa av kamningsfacken används även två gånger jämför med tidigare då de endast använde
dem en gång, detta för att utnyttja utrustningen och lokalerna mer effektivt. Dessutom har
placeringen av kamningsfacken förändrats. Tidigare var de placerade i bås efter slingorna,
idag är de placerade i raka led för att spara plats, öka effektiviteten, ge möjlighet till mer
samarbete samt ge en bättre överblick. Kamningen är numera uppdelad i två flöden: det tidiga
flödet och det andra flödet. Det tidiga flödet är det som ska ut till depåerna och det andra
flödet är den post och utgår ifrån hubben. För att flödena ska hinna delas ut i tid finns det en
stopptid. När den inträffar plockas det tidiga flödet ned, oavsett om all post är kammad eller
ej. Den post som inte hunnit kammas blir kvarligg och delas ut följande dag. De intervjuade
berättar att arbetet har blivit stressigare i och med stopptiderna och på grund av att facken
används två gånger, men de lyfter även fram vikten av att stoptiderna följs. Visserligen har
mängden post som kammas manuellt minskats, men det har även tiden avsatt för kamning.
”Om stopptiderna inte följs så vet man att det blir övertid.”
”Stopptiderna har gjort så att arbetet blir mycket stressigare. Är det mycket post hinner man
inte kamma den på den utsatta tiden.”
”Det har blivit mer övertid, om första flödet är sent - då blir det övertid, är det mycket post då blir det övertid.”
”Många förstår inte att man måste hjälpa varandra. Om det första flödet är försenat och inte
kommer att bli klart till stopptiden så står oftast de som ska kamma nästa flöde bredvid och är
stressade istället för att hjälpa till med det första flödet så att det blir klart, man måste tänka
längre än på sitt eget behov.”
Det som alla lyfter fram som den största förändringen och även den största utmaningen med
Koncept utdelning är det fjärde flödet. Tidigare hanterade man endast tre flöden vid
utdelningen, och nu har småbreven delats upp i två flöden. Mängden post som delas ut är
densamma men den är numera uppdelad i två flöden, den maskinellt sorterade och den
manuellt kammade. Utöver det tillkommer klump och oadresserad direktreklam. Reklamen
delas endast ut två dagar i veckan, måndag och torsdag, vilket gör så att dessa två dagar blir
avsevärt tyngre.
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”Det fjärde flödet har gjort så att arbetet blir tyngre, framför allt vid cykelslingor tar
utdelningen längre tid nu än tidigare. Vid utdelning från bil eller club car märks det inte lika
tydligt.”
”I flerfamiljshus utan postboxar, där man måste springa i trappor har arbetet blivit mycket
jobbigare med det fjärde flödet.”
Flera av de intervjuade har åsikten att arbetet på cykel både har blivit tyngre och stressigare,
medan utdelning från bil inte har påverkats i lika stor utsträckning. Samtliga intervjuade anser
att arbetet har blivit mer varierat i och med Koncept utdelning, och alla tycker att variationen i
arbetet är positivt. Arbetet varierar från att enbart syssla med utdelning från depå eller
terminalen till arbete på terminalen med kamning och utdelning. Att enbart arbeta med
utdelning innebär arbetsdagar på 7-7.5 timmar i bil eller på cykel. Alla intervjuade beskriver
detta som mycket tungt fysiskt.

7.3 Efter genomförandet
Efter genomförandet vilket är det fjärde och femte steget i den utarbetade modellen; att
anpassa och vidareutveckla samt att dra lärdomar av processen. Bara för att genomförandet är
klart innebär inte det att själva förändringen är färdig. För att förändringen ska nå sin fulla
potential måste den anpassas och vidareutvecklas. De föreställningar som fanns innan
förändringen stämmer sällan, och det finns därför mycket att arbeta vidare på. Att anpassa
arbetet, ställa in proceser och kalibrera tar sin tid. Det är viktigt att studera resultatet och få
återkoppling från medarbetarna om vad som behöver vidareutvecklas.
Inställningen efter själva genomförandet varierar mellan de intervjuade. Endast en av de
intervjuade uttrycker sig som helt och hållet positiv till förändringen. Hen tycker att det har
blivit bättre både för hen som person och för PostNord i Uddevalla som företag.
”I och med genomförandet så har jag fått mer ansvar. Mina arbetsuppgifter varierar mer nu
än tidigare. Jag trivs bättre nu, jag har utvecklats som person och fått arbeta för att lösa
olika utmaningar.”
Några av de intervjuade anser att förändringen troligtvis var nödvändig för PostNord för att
företaget ska klara av att möta sjunkande volymer och nya effektivitetskrav. Samtidigt tycker
de att förändringen har varit negativ för dem som anställda, då arbetet blivit både tyngre och
stressigare. En av dessa var relativt nollställd inför förändringen. Hen tyckte helt enkelt att det
var en naturlig utveckling, och att det varken var negativt eller positivt. Några av de
intervjuade var klart negativa till förändringen även nu efter genomförandet. De tyckte att
PostNord som företag fungerade minst lika bra innan som efter förändringen. För dem som
individer upplever de en klar försämring jämfört med tidigare.
”Det är stressigare än tidigare, jag har fler kollegor, men mindre tid att umgås.”
”Det är väldigt mycket kamning, vilket är enformigt.”
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Samtliga intervjuade vittnar om att stämningen överlag har varit negativ till genomförandet
bland medarbetarna. Det har inte varit positiva vibbar som spridits och de beskriver det som
att ”snacket” varit och fortfarande till största delen är negativt.
Fortfarande finns det brister i Koncept utdelning och det nya arbetssättet måste
vidareutvecklas och trimmas in för att fungera optimalt. Det största problemet som lyfts fram
är att kvalitén har försämrats efter genomförandet av Koncept utdelning. De av de intervjuade
som arbetar med ISO kan bekräfta att detta stämmer. ISO är det program där slingorna läggs,
och i detta program finns även inrapporterade klagomål. En av de stora orsakerna till
försämrad kvalité är att det inte finns något fungerande system för eftersändningar i nuläget.
Främst uppstår det här problemet när tillfälliga eftersändningar eller adressändringar inte tas
ut ur den maskinsorterade posten vid soteringen. Detta ska ske, men enligt de intervjuade
finns det stora brister i sorteringen. Eftersom den maskinellt sorterade posten inte kammas
utan går direkt till utdelning uppmärksammas inte dessa fel. Men problemet finns även vid
kamningen. Vid eftersändningar, adressändringar och liknande skall detta inrapporteras i ISO.
Därefter så skall kamningsfacken och sorteringsmaskinerna uppdateras. Tyvärr så fungerar
inte detta helt och hållet.
”Det är viktigt att ISO är uppdaterat, men om det är ont om personal så måste man prioritera
andra arbetsuppgifter, som att dela ut posten.”
ISO är alltså inte uppdaterat i den utsträckning som vore önskvärt. Inte heller är
kamningsfacken uppdaterade. Detta leder till att post som egentligen ska eftersändas istället
kammas och delas ut.
”Tidigare hade varje kontor färre slingor att hålla koll på. Då var det enklare att minnas
eftersändningar. Om man hade kammat fel och fått med sig post som skulle eftersändas så
kunde man rätta till det felet vid utdelningen, eftersom man kunde sina slingor. Det går inte
nu, framför allt inte om man inte kammat posten själv, eller om den är felsorterad av
maskinen. Man har inte en chans att rätta till det felet.”
Eftersom samtliga slingor nu kammas på hubben i Uddevalla kan de anställda inte lära sig
tillfälliga förändringar utantill. Det är för många kunder för det. När brevbäraren dessutom
inte kammar sin egen post och kör olika slingor förloras översikten och brevbäraren kan inte
hålla koll på de boende på sin rutt. Ett fel begått vid kamningen kan då inte rättas till vid
utdelningen. Om brevbäraren får med sig post som skall eftersändas i den kammade eller den
maskinsorterade posten har denna inte en möjlighet att se detta. För att få bukt med problemet
har ett system testats där brevbärarna skickats med en lista för vilken post som ska
eftersändas, och där denne då kan plocka ur post som sorterats fel. Men ännu finns det inte
någon fungerande lösning. Detta är något som alla intervjuade upplever som ett problem; att
kvalitén sjunker och att det drabbar kunderna.
Det andra stora problemet är att många upplever att effektiviteten vid utdelningen har minskat
i och med att det fjärde flödet har tillkommit. Det som de flesta var mest oroade för inför det
nya konceptet var just det fjärde flödet. Tidigare fanns enbart tre flöden: brev, klump och
36

ODR. Efter införandet av Koncept utdelning tillkom det fjärde flödet, den maskinsorterade
posten. Just det fjärde flödet är fortfarande en av de saker som de intervjuade är mest negativa
till i dagsläget. Detta gäller framför allt slingor på cykel och vid flerfamiljshus utan postboxar.
De intervjuade beskriver det som fysiskt tungt med fyra flöden, och menar att utdelningen tar
längre tid nu än tidigare på just dessa slingor.
”Slingor på cykel har blivit tyngre jämfört med tidigare. Det tar längre tid att dela ut posten
nu när man har fyra flöden att hålla koll på. Vid bilslingor fungerar det rätt så bra och i
flerfamiljshus med postboxar. Finns det inte postboxar så tar utdelningen längre tid nu än
tidigare.”
Flera av de intervjuade tycker att vid just dessa slingor så skulle det bli en tidsbesparing om
den maskinsorterade posten kammades in i den kammade posten. En anser att det skulle
underlätta ännu mer om även klumpen sorterade in i den kammade posten.
”När jag kammar min egen post och jag hinner så brukar jag även kamma in den
maskinsorterade posten. Fast jag gör det lite i smyg.”
Några av de intervjuade väljer att kamma in den maskinsorterade posten om de hinner, men
det görs endast när de kammar det de själva ska dela ut. Och det görs i smyg, eftersom detta
inte är något de egentligen ska lägga tid på. Alla intervjuade är eniga om att det skulle leda till
en tidsbesparing om posten kammades ihop inne och att detta borde vara standard för vissa
turer. Alla intervjuade är även eniga om att de fyra flödena är ett mindre problem under
bilturer och att det nya konceptet lett till en tidsbesparing vad gäller dessa rutter.
Även efter genomförandet är den långa utdelningstiden något som samtliga lyfter fram som
problematiskt. Åsikterna varierar till viss del. Någon tycker det är helt okej då arbetet varierar
och de dagar som spenderas med enbart utdelning är bra uppdelade.
”Var tredje vecka arbetar jag på depån i staden. Då delar jag ut post på cykel. Veckan som
jag delar ut post på är dessutom uppdelad så att helgen kommer mitt i. Då blir det inte lika
tungt, eftersom man inte jobbar där måndag till fredag, utan onsdag till tisdag istället.”
En av de intervjuade anser att arbetstiderna har blivit sämre efter genomförandet och nu
påverkar hennes privatliv mer än tidigare.
”När man arbetar med utdelning är arbetsdagarna lite kortare. Det betyder att de dagar man
utgår från hubben blir längre. Då hinner man inte alltid det man vill. Dessutom måste jag
resa längre nu, så det går åt mer tid åt det med.”
Uppföljning av genomförandet har ledningen stått för genom dokumentation och rapportering.
Erfarenheter från genomförandet hos PostNord i Uddevalla kommer att användas när Koncept
utdelning implementeras på andra orter, bland annat hos PostNord i Uppsala. Att dra lärdomar
från genomförandet kan ge värdefull information för framtida förändringar. Ledningen kan
både lära sig av sitt eget agerande och av hur de anställda reagerat samt agerat, vad man har
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lärt sig genom processen. Kanske går lärdomarna att tillämpa redan nu eller så kan de vara
intressanta om företaget i framtiden ska genomföra andra förändringar.
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8. Analys och Diskussion
I följande kapitel kopplas resultatet samman med teorin och analyseras utifrån denna.
Kapitlet följer samma upplägg som resultatavsnittet tillämpar. Med utgång i
förändringsprocessens olika delar analyseras kommunikation, ledarskap och teknikacceptans.
Införandet av Koncept utdelning som ett led mot en integrerad produktionsmodell har för
personalens del inte löpt helt smärtfritt på PostNords kontor i Uddevalla. Framför allt fanns
det innan och finns även i viss mån efter genomförandet en negativ attityd gentemot
förändringen. Dessutom finns det även idag flera problem som inte har någon lösning och där
de anställda vittnar om att det är kunden som drabbas i form av bristande kvalitet. De största
problemen som de anställda upplever är att arbetet har blivit tyngre och stressigare. En större
förändring av detta slag är troligtvis svår för ett företag att genomföra utan vissa motgångar.
Därför är det av stor vikt att studera processen och dess resultat för att kunna förbättra och
vidareutveckla den.

8.1 Innan genomförandet
Innan själva genomförandet bör förändringen förankras hos de anställda för att nå en
framgångsrik förändringsprocess. Först och främst gäller det att inse att en förändring behöver
ske. Ledning och medarbetare har inte samma perspektiv eller insikt vad det gäller
besparingar, effektivitetskrav och produktionsansvar. Därmed har ledning och medarbetare
olika syn på verksamheten. Ledningen har som arbetsuppgift att driva verksamheten med
givna medel utifrån givna anvisningar. I detta fall har ledningen på respektive kontor inte
själva beslutat om den aktuella förändringen, utan beslutet är taget centralt. De anställda i
ledande positioner är fullt insatta och medvetna om att denna förändring ska ske för att
PostNord ska klara av att möta framtida utmaningar, samt att anpassa sig efter de
förutsättningar som råder i dagens samhälle. Ju längre avståndet till beslutsfattarna är desto
mindre är de anställdas möjlighet att påverka de beslut som tas. För PostNords medarbetare,
både för de i ledande positioner och övriga anställda, finns det ingen möjlighet att påverka
införandet av Koncept utdelning. Däremot kan de påverka hur det införs och hur det ska
läggas upp.
Olsson (2001) talar om vikten av en väl fungerande ledning i ett företag för att skapa en god
arbetsatmosfär. En av de viktigaste uppgifterna för ledningen är att få till en fungerande
kommunikation med företagets anställda. Framför allt när en verksamhet ska genomgå en
förändring är detta av extra stor vikt. Här kommer det gemensamma språk som Nordman
(2013) diskuterar in. PostNord har liksom många företag ett högst internt språk med termer
som är svåra för utomstående att förstå. En tydlig brist i kommunikationen som kan noteras i
intervjuerna är att de anställda inte vet varför konceptet har genomförts. På den frågan svarar
de alla olika, och det är uppenbart att de svar de ger är slutsatser som de själva dragit. Det är
alltså tydligt att de inte har fått denna information, alternativt att de fått informationen men
inte kunnat ta den till sig av olika anledningar. Detta är en stor brist i kommunikationen. Det
är uppenbart att ledningen inte har lyckats att förmedla detta till de anställda på ett sätt som de
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förstår. Problemet kan uppstå då ledningen använder sig av termer som inte är aktuella för
medarbetarna, eller att de ger en förklaring av förändringen ur deras perspektiv vilket
medarbetarna inte kan ta till sig. Ett stort problem är att informationen i sin väg från ledarna
till medarbetarna gått igenom det brus som Jansson (2006) talar om och att den då har
förändrats. Ledarna har hela bilden men denna förändras ju längre bort från ursprunget
informationen kommer, och de anställda på lägre nivåer får endast delar av informationen och
fyller i luckorna själva. I intervjuerna framkom det att medarbetarna valde att i första hand
diskuterade förändringen med varandra snarare än att kontakta anställda i ledande positioner.
På det viset kan felaktig information spridas vidare och spekulationer kan framstå som fakta.
Ledningen bör fundera över vilket sätt som är det bästa sättet att kommunicera med
medarbetarna inom företaget. PostNord i Uddevalla valde att främst använda sig av muntlig
information på arbetsplatsträffar. I efterhand kan genom intervjuerna konstateras att
informationen inte nådde de anställda i den mån som var önskvärt. Varför informationen inte
nått fram tror ledningen kan ha flera olika orsaker, ett exempel som lyfts fram är att
arbetsplatsträffarna hålls i samband med arbetet och att de anställda då är mer fokuserade på
dagens arbete än framtida förändringar. När informationen sedan återkommer vid andra
tillfällen anser den anställde att hen redan hört den och inte fokuserar på den, samtidigt som
hen inte alls hört informationen.
Ytterligare ett problem är den osäkerhet som de anställda uppvisar. De anställda signalerar
under intervjuerna en viss osäkerhet där de uttrycker oro för besparingar genom kommentarer
som: ”Jag får vara glad att jag har jobbet kvar” och ”Var ska det sluta?”. Detta hade en
bättre kommunikation kunnat råda bot på. Genom att säkerställa att de anställda vet varför
förändringen sker så kan en större trygghet uppnås. Medarbetarna uppfattade förändringen
som en besparing snarare än som en effektivisering. Genom att poängtera för de anställda att
genomförandet av Koncept utdelning inte i första hand handlar om besparingar utan snarare
om att effektivisera företaget och anpassa det efter rådande förutsättningar samt att rusta
företaget för framtiden så hade en positivare och tryggare bild av förändringen kunna skapats.
Olsson (2001) menar att en god ledare/ledning kan skapa en trygg och meningsfull
arbetsplats. Under en förändring så präglas ofta arbetsplatser av oro varför ledarens roll är
extra betydelsefull. Att motverka den osäkerhet som uppstår bland de anställda är för ledaren
ett viktigt men svårt uppdrag. Bland de intervjuade så lyfts framförallt vikten av information
fram, den bör vara tydlig och lättillgänglig. Under en förändring är det dock inte alltid givet
vilken information som är väsentlig att ge de anställda. Utan ledningen måste sålla
informationen för att de anställda ska få rätt information.
Att förankra processen innebär att medarbetarna förstår varför förändringen ska ske, vad det
är som ska hända och när. Att genomföra en förändring utan att förstå varför torde skapa en
negativ attityd. Med hjälp av en god kommunikation kan ledarna säkerställa att medarbetarna
har fått information och tagit den till sig. Därför bör det läggas energi på att fundera ut vilken
form kommunikationsflödet ska ha på arbetsplatsen för att så effektivt som möjligt förmedla
budskap. Genom återkoppling från de anställda får ledningen en uppfattning om vilken
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information som har nått fram och kan utvärdera informationsspridningen och vidareutveckla
den för bättre resultat.
En svårighet i denna fas är att ledningen befinner sig steget före de övriga anställda, eftersom
de vetat om den stundande förändringen längre och redan börjat planera nästa steg i processen
samtidigt som de anställda inte fått fullständig information. Därför bör ledningen vänta in
medarbetarna så att även de får samma möjlighet att bearbeta informationen och får en
möjlighet att inse att en förändring behövs. Processen måste, som Levasseur (2001) skriver,
förankras hos medarbetarna, annars finns det en risk att de i ett senare skede inte kommer att
stöda processen. Vilket skedde i viss mån för PostNord i Uddevalla. Där flera anställda än
idag är negativt inställda och motstridiga mot Koncept utdelning.
När förändringen ska förankras hos de anställda är det viktigt att inse att medarbetarna på
lägre nivåer inte har samma krav på sig som ledningen utan ser verksamheten ur ett annat
perspektiv. I och med det så har de anställda en annan uppfattning av vad fördelarna är med
förändringen. Medarbetarna måste få en möjlighet att förstå varför en förändring är
nödvändig och inse att det gynnar både dem och företaget i längden. På kort sikt är det lätt
hänt att medarbetarna främst ser nackdelarna i en förändring, och att de upplever att företaget
fungerar bra i dagsläget. Levasseur (2001) lyfter fram vikten av att informera om varför
förändringen sker och vilka de bakomliggande orsakerna är. Genom att ledningen klart och
tydligt förmedlar detta får medarbetarna en möjlighet att förstå varför det är nödvändigt med
en förändring för företaget. För att förändringen ska lyckas menar Talukder att medarbetarna
måste acceptera förändringen, för utan acceptans så kommer de nya arbetssätten aldrig att nå
sin fulla potential. Detta är något som kräver vidareutveckling vid genomförandet av Koncept
utdelning. Inställningen hos medarbetarna var väldigt negativ av olika anledningar. Att
försöka förändra detta är ytterst viktigt just för att den nya tekniken ska kunna ge de fördelar
som är tänkt.
Karlsson (2010) tar upp att ett företag med hög teknologisk mognad och som är vana vid nya
innovationer har lättare att ta till sig ny teknik. Här har PostNord en svårighet. Visserligen har
företaget historiskt sett genomgått stora förändringar, med tanke på att posten från början
förmedlades av drängar som sprang upp till två mil. Men dessa förändringar har skett under
en lång tid, och den teknologiska mognaden hos företaget är inte särskilt hög idag. Men den
kommer att öka i och med den integrerade produktionsmodellen. Ett möjligt sätt att skapa
förståelse för att posten behöver anpassa sig efter samhället kan vara genom att presentera
postens historia, vilket kan ge de ansällda en förståelse för att verksamheten måste utvecklas.
Det kan ge en insikt om att även om posten inte utvecklats så mycket den senaste tiden så har
posten ständigt anpassat sig efter den rådande tekniken och efter hur samhället ser ut. Inför
framtida förändringar kommer frågan om teknologisk mognad inte vara ett problem för
PostNord då verksamheten blir allt mer teknisk. I nuläget kan grundläggande aspekter ifrån
MTO teorin underlätta införandet av ny teknik. Rollenhag (1997) lyfter fram att tekniken inte
kan ses som en ensam komponent utan endast fungerar i ett sammanhang där den samverkar
med människan. Detta kan vara till hjälp när ny teknik introduceras, att lyfta fram
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medarbetarnas betydelse, att de är lika viktiga som tidigare och tekniken fungerar inte utan
dem.
Olsson (2001) poängterar vitsen med att medarbetarna känner en meningsfullhet och att denna
kan variera från individ till individ. Genom att involvera de anställda i förändringsprocessen,
uppnås meningsfullhet då de känner att deras kunskaper kommer till användning, samt att de
är en del av förändringen och inte en part som står vid sidan av utan möjlighet att påverka.
Detta är steg nummer två i modellen, att involvera de anställda.

8.2 Genomförandet
Nästa steg är att aktivt genomföra förändringen. I den här delen av arbetet bör ledningen
enligt den teoretiska modellen fortsätta att lägga fokus på att involvera samt att stötta de
anställda. Genomförandet är en del av processen som kräver noggrann förberedelse. För
PostNord i Uppsala är det över trehundra anställda som påverkas av flytten. Så detta måste
självfallet vara noga genomtänkt för att kunna ske på ett så smärtfritt och smidigt sätt som
möjligt. En svårighet som PostNord har är att företaget bedriver samhällsomfattande
posttjänst och verksamheten kan därför aldrig stå still, då funktionen är reglerad i postlagen. I
Uddevalla löstes det genom att genomföra flytten på en helg, men i Uppsala är det fler kontor
än i Uddevalla som ska flyttas och dubbelt så många anställda som påverkas. Så att
genomföra det under en helg kommer troligtvis att bli komplext och kräva en väl genomtänkt
plan. Att genomföra en förändring samtidigt som företagets verksamhet rullar på kräver extra
mycket av de anställda. Arbetet blir tyngre och stressigare än både innan och efter
förändringen. För att de anställda ska klara av detta behöver de under den här perioden extra
stöd av ledningen. I Uddevalla planerades för den ökade arbetsbelastningen genom ökad
bemanning, men tyvärr räckte det inte hela vägen utan i början av genomförandet krävdes det
övertid av de anställda.
Involverandet och stöttandet av de anställda kan även ske med kommunikation. Olsson (2001)
lyfter fram att genom en god kommunikation kan ledningen undvika att osäkerhet råder. De
anställda känner sig då välinformerade och prioriterade. Om ledningen signalerar trygghet och
visar vad syftet med förändringen är så kommer arbetsplatsen kännas tryggare för de
anställda. I stället för att förändringen skapar osäkerhet kan de anställda se förändringen som
något positivt, att de arbetar hos ett företag som ständigt arbetar för att utvecklas och där
medarbetarna kan utvecklas. Ett företag där resurser satsas på att förbättra företaget och att
företaget är väl rustat för att möta framtida utmaningar. Jansson (2006) talar om
företagskulturens betydelse, vilket kan påverka medarbetarnas förmåga eller lust att acceptera
förändringar. Genom att arbeta med företagskulturen kan en positiv attityd gentemot nya
innovationer skapas. Dessutom kan företaget skapa underlättande förhållanden för att
acceptera nya arbetssätt. Talukder (2014) lyfter fram vikten av träning och talar även om vilka
sociala faktorer som påverkar de anställda. Träning ökar färdigheter och förmågor samt ger en
större förståelse, en positivare attityd och en bredare användning. För att påverka det sociala
nätverket kan PostNord använda sig av arbetsgrupper, och genom att exempelvis välja
personer som är innovationsrika kan en positiv attityd uppnås. Om arbetsgruppen tar till sig de
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nya idéerna så kan de sprida denna inställning på arbetsplatsen. Vidare säger Talukder (2014)
att ett stort stöd hos ledningen och användning av betydande resurser visar de anställda att
innovationen är viktig och de kan då sprida denna attityd vidare till medarbetarna. Ovan
nämnda faktorer är något som PostNord i Uddevalla i viss mån använde sig av och det är
något som PostNord i Uppsala kan vidareutveckla och dra nytta av vid genomförandet av
Koncept utdelning.
Även om de anställda i Uddevalla och Uppsala själva inte kommer i kontakt med de nya
soteringsmaskinerna, så är de ändå i stor utsträckning påverkade av dem. Det är dessa
maskiner som levererar det fjärde flödet i utdelningsprocessen. Den största påverkan är att de
nya sorteringsmaskinerna nu ersätter en del av de anställdas arbete. Medarbetarna kommer i
kontakt med nya innovationer, som Talukter (2013) definierar som olika enheter eller
kunskaper i ett system vars syfte är att uppnå en effektivare eller förbättrad process. Den
innovationen som de anställda ska lära sig att hantera är i första hand nya arbetssätt, men även
ett nytt sätt att använda sig av utrustningen.
Hur ledningen kan stötta de anställda varierar genom processens faser, och är olika beroende
på var de anställda arbetar inom företaget. Dessutom behöver olika individer olika stöd. Att
personanpassa för över trehundra anställda är inte möjligt. Men troligtvis går det att finna
generella sätt att stötta de anställda på som passar flera. Ett bra sätt att ta reda på vilken
stöttning som behövs är att använda sig av återkoppling från arbetsgrupper. Anställda som är
med i arbetsgrupper kan uppfatta vad övriga anställda har för svårigheter, vilka problemen är
och ge förslag på hur dessa kan minimeras. Ett problem med arbetsgrupper att ett de som är
delaktiga är mer insatta än övriga anställda. Därför bör urvalet till dessa grupper vara väl
genomtänkt. En idé kan vara att låta medarbetarna bidra med synpunkter på vilka som bör
vara med i arbetsgrupperna, så att de kan välja representanter de känner förtroende för. Då
finns det även en större chans att fler tar kontakt med representanterna. Dessutom måste
övriga medarbetare få information om vilka det är som är med i arbetsgrupperna, så att de vet
vart de kan vända sig.

8.3 Efter genomförandet
I slutet av att förändringen implementeras så är det steg fyra i den utarbetade modellen som är
aktuell: att vidareutveckla och anpassa de nya processerna. I denna fas sker enligt Levasseur
(2001) uppföljning för att undersöka vilka vidare förbättringar som krävs. Systemet testas,
felsöks och effektiviseras. Hur lång tid detta tar kan variera: att ställa in processer, befästa
arbetssätt och rutiner kan ta sin tid. PostNords verksamhet är som tidigare nämnts speciell då
verksamheten inte kan stå still. Verksamheten behöver dock inte fungera felfritt från första
början, utan det gäller att planera för att problem kan uppstå samt att extra resurser och längre
arbetstider kan vara nödvändiga. Som tidigare nämnts betonar både Lewin (1947) och
Målqvist et al (2008) att förändringsprocesser är komplexa och att förutspå utfallet är mycket
svårt. Fördelen för PostNords kontor i Uppsala är att lärdomarna man drog från
genomförandet i Uddevalla kan användas för att förbättra processen. Kontoren är dock inte
identiska varför olika problem kan uppstå. Det går inte heller att räkna med att resultaten blir
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de samma som i Uddevalla. Stora delar av förändringen sker i de anställdas arbetssätt, och
eftersom det rör sig om individer kan de hantera förändringarna på olika sätt. Därför måste
processen vidareutvecklas och anpassas efter kontoret i Uppsalas förutsättningar. Återigen är
kommunikationen mellan de anställda och ledningen mycket viktig. Ledningen behöver
information från de anställda om vilka processer som inte fungerar och vad som behöver
anpassas och vidareutvecklas. Kommunikationen sker som Nordman (2013) tar upp i fler
riktningar hos ett företag och ledningen får som Olsson (2001) poängterar återkoppling från
medarbetarna. Det är även upp till ledingen och de anställda att se till så att uppföljningen
fungerar, här krävs en gemensam insats ifrån båda parter. Ledningen måste också informera
de anställda om hur arbetet fortlöper, vad som fungerar, vad som har blivit bättre och vad som
har blivit sämre.
PostNords kontor i Uddevalla identifierade vissa problem som uppstått i samband med
genomförandet av Koncept utdelning. Flera av dessa problem har lösts. Slingorna har
utvärderats och anpassats, kamningen av posten tog i början längre tid men fungerar i
dagsläget för det mesta bra, flera av problemen berodde på att personalen inte var van vid
arbetssätten som tillämpades, men efter en tid var dessa inlärda. Några av problemen var så
kallade barnsjukdomar som uppstått då inte systemet var fullständigt intrimmat. Det finns
vissa problem som kvarstår än i dag. Framför allt är det tillfälliga eftersändningar, ökad stress
och det fjärde flödet som orsakar svårigheter. Ytterligare anpassning och vidareutveckling av
dessa är därmed nödvändigt. Kanske kan en lösning på dessa problem nås snabbare i och med
att ännu ett kontor implementerar Koncept utdelning och därmed även det arbetar för att finna
en lösning.
Något som PostNord borde vara intresserad av är att dra lärdomar kring och arbeta vidare med
är medarbetarnas attityd. Det är intressant att inställningen är så pass negativ, med tanke på att
maskinsorteringen borde underlätta arbetet. Syftet med genomförandet är att effektivisera
produktionen, men medarbetarna anser inte att arbetet blivit lättare eller att det lett till en
tidsbesparing. Visserligen är det en mindre mängd post som måste kammas manuellt nu
jämfört med tidigare. Men denna tidsbesparing upplevs försvunnit vid utdelningen, då det
blivit tyngre och tar längre tid att dela ut posten sedan det fjärde flödet tillkommit. Dessutom
anses att det finns brister i den maskinellt sorterade posten. Den fungerar inte optimalt. Flera
av de anställda i Uddevalla ansåg att arbetet skulle underlättas av att den maskinsorterade
posten och den manuellt kammade posten lades samman till ett enda flöde, framför allt för
cykelturer och flerfamiljshus. Några medarbetare gör också så i smyg, när de hinner, för att
underlätta den egna utdelningen. Detta är ett problem som måste lösas för att inte leda till
irritation och stress bland de anställda.
Slutligen är det sista steget i modellen att dra lärdomar från processen. Ledningen får en chans
att utvärdera hur arbetet har fungerat och vad som kan förbättras. Dessa lärdomar kan
underlätta vid framtida förändringar eller för andra delar av företaget som i PostNords fall.
Dessutom får medarbetarna en möjlighet att ge ledningen en utvärdering av processen viket
kan ge dem ett avslut.
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Sammanfattningsvis har införandet av Koncept utdelning hos PostNord i Uddevalla varit
framgångsrikt, även om det har tagit lång tid för förändringen att nå dagens läge. Det finns än
idag vissa aspekter som kräver vidare arbete för att nå sin fulla potential. Men som tidigare
nämnts är förändringsprocesser av detta slag stora och komplexa. Det tar tid innan saker och
ting fungerar som de ska, att ställa in processer, lära sig de nya arbetssätten och få fungerande
rutiner tar tid. Syftet med det här arbetet vara att ge PostNord i Uppsala en plan med
föreslagna förbättringar inför införandet av Koncept utdelning på kontoret i Uppsala. Planen
skulle främst innehålla råd som leder till en ökad positiv inställning och underlättande hos och
för medarbetarna på kontoret. PostNord i Uddevalla har i samband med förändringsprocessen
haft problem med inställningen hos de anställda. I intervjuerna framkom att de flesta är
negativt inställda och har så varit genom hela processen till genomförandet av Koncept
utdelning. För PostNords del i Uppsala blir det därför viktigt att motarbeta detta dels för att nå
en så framgångsrik förändringsprocess som möjligt men även för att säkra välmående bland
de anställda. I nästa kapitel presenteras råd till PostNord i Uppsala för att nå framgång med
just detta.
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9. Råd till PostNord
I detta kapitel ges råd till PostNord i Uppsala för hur genomförandet av Koncept utdelning
ska kunna förbättras. Framför allt är syftet att förbättra processen för de anställda så att
attityden gentemot förändringen blir så positiv som möjligt. Råden är utarbetade med hjälp
av analysen av intervjuerna med teoretiskt stöd ifrån teorin.
PostNord i Uppsala ska genomgå en omfattande förändring som påverkar samtliga anställda
och som förändrar hela verksamheten och de anställdas arbetssätt. För att kunna genomföra en
större förändring krävs en god och väl genomtänkt planering. Medarbetarna är en av de
viktigaste resurserna som PostNord har. Det är en resurs som behöver visas hänsyn, när
medarbetarna på ett företag mår dåligt påverkar det företagsets resultat. När en
förändringsprocess genomförs är det därför av extra stor vikt att den får stöd av medarbetarna
så att en lyckosam utveckling kan äga rum. Eftersom PostNord i Uddevalla redan har
implementerat Koncept utdelning kan lärdomar dras från genomförandet och dessa kan
använda hos PostNord i Uppsala.
Först och främst behöver medarbetarna informeras om den kommande förändringen i god tid.
Ledningen behöver fundera på hur kommunikationen ska se ut och vad arbetsgrupper kan
bidra med. Att få till ett fungerande informationsflöde är en av de viktigaste sakerna för
ledningen. Genom detta går det att garantera att de anställda får den information som de
behöver. För att säkerställa att kommunikationen fungerar så kan informationsflödet
utvärderas. Via återkoppling från de anställda kan ledningen få reda på vilken information
som har nått fram och vilken som inte har det, och eventuella brister i
kommunikationsvägarna kan åtgärdas.
Arbetsgrupper är ett bra sätt för ledningen att involvera de anställda i processen och samtidigt
få hjälp med delar av genomförandet. Hur arbetsgrupperna ska tillsättas är något ledningen
bör lägga tid på. Att välja ut lämpliga individer som övriga anställda känner förtroende för
och inspireras av kan lyfta arbetsgruppernas till en ny nivå.
Vad gäller flytten så påverkas fler kontor i Uppsala än i Uddevalla, vilket gör flytten mer
omfattande. Ett sätt att underlätta flytten är att liksom i Uddevalla göra den stegvis: att inte
stänga alla kontor samtidigt. Börja istället med några stycken och genom detta skapa en
möjlighet att trimma in verksamheten och samtidigt lära sig av processen för att underlätta för
flytt av framtida kontor. Ytterligare ett alternativ är att de lokala kontoren redan tidigare
börjar arbeta med fyra flöden för att lära sig hantera detta i utdelningen. Dock är inte
slingorna anpassade efter detta vilket kan leda till vissa tidsproblem med utdelningen eftersom
denna utdelning enligt de intervjuade tar längre tid.
Inför bytet av arbetslokaler bör PostNord i Uppsala göra som PostNord i Uddevalla och ge
möjlighet till de anställda att besöka de nya lokalerna för att få en uppfattning om
förändringen. När det kommer till den faktiska flytt som ska ske samtidigt som verksamheten
rullar på så behöver ledningen liksom i Uddevalla ta hjälp av sina anställda för att klara av att
genomföra förändringen. Detta leder dessutom till att de anställda involveras i processen och
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blir mer delaktiga, varpå attityden hos de anställda går att påverka. PostNord har många
lojala anställda som ofta ställer upp vid behov av extraarbete vilket i detta fall är en stor
fördel. Dessutom ger det som en av de intervjuade talade om en möjlighet att själv vara med
och förändra och känna sig delaktig. För att nå framgång i detta steg krävs det som Levasseur
(2001) framhåller ett välutvecklat sammarbete och ett lagarbete. Målqvist et al (2008) berättar
att ett aktivt deltagande och involverande av de anställda leder till ett mer positivt resultat. Att
involvera de anställda i processen kan därmed vara en bra plan för att påverka attityden hos de
anställda. Genom att delta i förändringen kan medarbetarna finna meningsfullhet och nå
personlig utveckling. Framför allt gör detta så att de anställda känner sig delaktiga och känner
att de kan påverka processen.
Problemet med att många anställda uppfattar förändringen som en nedskärning påverkar
troligtvis de anställdas attityd starkt. Nedskärningar är i sig negativt laddade, och när en
modernisering av verksamheten ses som en nedskärning leder det till att den uppfattas som
negativ. Vänds synsättet och förändringen ses som en anpassning efter den nya marknaden
torde det hela få en mer positiv klang då detta är ett sätt att modernisera företaget,
effektivisera och säkra inför framtiden. Det blir då ett sätt att bygga ett hållbart företag som
kan ge trygghet åt sina anställda. Att informera om detta faller återigen på ett välfungerande
informationsflöde där de anställda tar till sig den information som ges. Detta är alltså ett
exempel på varför tid bör läggas på att säkerställa att kommunikationen fungerar.
Slutligen kvarstår de problem som kontoret i Uddevalla brottats med, den försämrade kvalitén
i samband med tillfälliga eftersändningar, den ökade stressen och det tunga arbetet på vissa
slingor på grund av det fjärde flödet. Dessa kan de båda kontoren samarbeta om för att finna
lösningar på, eftersom det är problem som kommer att drabba framtida implementeringar.
Återigen är de anställdas åsikter värdefulla och arbetsgrupper kan tillsättas för att lösa
problemen. I vissa av fallen hade de anställda i Uddevalla löst problemen tillfälligt. För att
underlätta utdelningen på cykelslingor och vid flerfamiljshus utan postboxar kammades den
maskinsorterade posten samman med den manuellt kammade posten. En diskussion kring
detta kan vara lämplig att ta. Eventuellt kan detta vara en lösning för att underlätta arbetet på
dessa slingor. Viktigt för PostNord i Uppsala är att informera de anställda om de problem som
finns i Koncept utdelning. Medarbetarna bör få så mycket information som möjligt och inte
vara ovetande.
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10. Avslutning
I detta kapitel avslutas arbetet genom att slutsatser ges, det sker även en återkoppling till
studiens syfte och slutligen ges förslag till vidare forskning.
Förändringsprocesser är komplexa och omfattande företeelser som påverkar ett företag och de
anställda i stor utsträckning. För PostNords del ska samtliga kontor i Sverige genomgå
samma förändring för att förnya hela verksamheten. PostNord i Uddevalla agerade
föregångare för genomförandet och var det kontor som först realiserade förändringen.
Därifrån kan övriga kontor dra lärdomar av processen för att vidareutveckla och förbättra den.
Kontoret i Uppsala ska genomgöra förändringen och ville arbeta för att förbättra för
medarbetarna innan, under och efter processen.
I och med en större förändring så bryts den trygghet som råder upp, och nya strukturer och
arbetssätt etableras. För de anställda innebär det en stor förändring. De rutiner och den
trygghet som funnits sen tidigare försvinner, och för många innebär det att en osäkerhet råder.
För att PostNord i Uddevalla ska kunna ge de anställda en så positiv upplevelse som möjligt
av genomförandet av Koncept utdelning har det i det här arbetet utarbetats en modell med fem
steg utifrån teoretiskt material om förändringsproceser och ledarskap. I kombination med
resultat ifrån intervjuer med medarbetare i Uddevalla har denna modell sedan anpassats för att
passa genomförandet av koncept utdelning.
För att återkoppla till studiens syfte ges här en kortfattad variant av den plan som utarbetats:








Förankra processen
o Utarbeta ett genomtänkt informationsflöde
o Informera i god tid
Involvera de anställda
o Använd arbetsgrupper
o Få återkoppling från de anställda
Stötta de anställda
o Alla är individer, återkoppling från arbetsgrupperna: vilket stöd behövs.
Anpassa och vidareutveckla
o Fungerar allt? Låt det ta tid, lös eventuella svårigheter
Dra lärdomar
o Vad har gått bra, vad behöver förbättras, återkoppla från ledning och anställda
o Spara lärdomarna för framtida förändringar

Detta är en kvalitativ studie utförd för PostNords räkning och studerar således ett relativt
begränsat område. Resultatet går i viss mån att generalisera och tillämpa på andra företag och
deras förändringsprocesser. Dock finns det skillnader mellan olika företag varför studiens
resultat är begränsade i sin användning för andra företag än PostNord. För att förbättra andra
företags förändringsprocesser bör således undersökningar göras inom dessa.
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Studien öppnar upp för att det finns fler intressanta frågor som kan leda till vidare
undersökning. En intressant aspekt, som eventuellt kan motivera detta arbete, är att undersöka
kostander som uppkommer i samband med bristande välmående hos personalen, samt de
kostnadsvinster som kommer av att personalen stödjer en förändringsprocess. Detta skulle ge
en ytterligare vinst och en konkret bild av varför välmående hos de anställda är att föredra.
Andra saker som går att undersöka är hur de anställda påverkas av varandra, och vilken hjälp
de kan ta av varandra. Ett intressant område som skulle bidra med information om
människans beteenden är att studera medarbetarnas roller i arbetsgrupper.
För PostNords del finns det flera intressanta aspekter i samband med Koncept utdelning som
det går att studera vidare. Exempelvis så skulle problem som inte löst efter införandet av
Koncept utdelning behöva vidare arbete, så som problemen med tillfälliga eftersändningar.
Även det fjärde flödet och dess effektivitet kan vara intressant att studera.
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Bilaga
Intervjuguide
Presentation av mig och syftet
Jag studerar till civilingenjör vid Uppsala universitet med inriktning System Teknik och
Samhälle, sociotekniska system. Jag arbetar extra på posten i Uppsala och har gjort det i över
tre år, därför skriver jag nu mitt exjobb, hos posten i Uppsala.
Det exjobbet handlar om är hur Koncept utdelning ska genomföras i Uppsala. Då denna
omorganisering redan skett i Uddevala vill jag ta lärdomar av genomförandet här för att
underlätta för processen i Uppsala. Framförallt fokuserar jag på hur genomförandet ska kunna
förankras hos personalen. Hur förändringen ska ske så smärtfritt som möjligt, vad ni upplevt
som negativt och positivt.
Intervjufrågor
Grundläggande information:






Kön:
Ålder:
År anställd hos posten:
Anställd på annan ort, eller arbetat med andra uppgifter?
Utbildning/tidigare yrken:

Om Koncept utdelning/förändringen









Nuvarande arbetsuppgifter:
Tidigare arbetsuppgifter:
Vad har förändrats för dig?
Ändrade arbetstider?
Ändrat mängd ute-, inne-tid?
Ändrade arbetsuppgifter?
Försändrade befogenheter/krav?
Större kontor? Fler arbetskolegor?
Ny chef/chefer?
Ny utrustning/teknik?
Var det bättre innan konceptet eller bättre nu alternativt likvärdigt?

Varför har konceptet införts?



Varför har konceptet införts tror du?
Känner du att du fått tillräcklig information om konceptet och varför det har införts?

Berätta om genomförandet
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Hur gick genomförandet till?
Kände du dig delaktig?
Vad anser du om perioden för genomförandet?
Hur långt innan fick du veta om förändringen, var det lagom lång tid?
Har du haft möjlighet att påverka förändringen?
Hade du velat påverka förändringen mer/mindre?
Dina känslor?
Vad var dina känslor innan genomförandet? Var du positiv, negativ? Varför?
Om du var negativ, hur hade detta kunna ändrats tror du? Varför var du det?
Vad är dina känslor nu efter införandet? Positiv, negativ? Varför?
Vad har du för synpunkter på genomförandet?
Är det något du önskar hade skett på ett annorlunda sätt?
Vad har du för tips till andra orter där konceptet ska införas?

Idag







Hur ser du på konceptet idag?
Hur ser din situation ut idag?
Vilka synergier (samkörningar) har uppstått?
Var det bättre, sämre innan för dig som arbetare? På vilket sätt, varför?
Var det bättre, sämre innan för posten som företag? På vilket sätt, varför?
Finns det saker som behöver förbättras ytterligare?
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